
PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW 

BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA  

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W SIENNICY RÓŻANEJ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA 

FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OŚWIATY W ZWIĄZKU  

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID-19 

 

1. Podczas wykonywania obowiązków bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece  

w maseczce (ewentualnie przyłbicy) i rękawiczkach.  

2. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy, współpracowników  

i czytelników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). 

3. Pomieszczenia biblioteki będą w miarę możliwości regularnie wietrzone. 

4. Szkoła zapewnia regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się 

użytkownicy, np. klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł. 

5. Biblioteka ogranicza użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie, zaleca 

korzystanie z katalogu online (https://m017880.molnet.mol.pl/). 

6. Nie jest możliwe korzystanie z czytelni. 

7. Wszystkie materiały biblioteczne zwracane przez czytelników (książki, czasopisma, 

podręczniki, multimedia) będą poddawane kwarantannie na okres 3 dni. 

8. Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo będzie dezynfekowany blat,  

na którym leżały książki. 

9. Przyjęte książki zostaną odłożone do pudła ustawionego w osobnym pomieszczeniu. 

Odizolowane egzemplarze oznaczone datą zwrotu będą wyłączone z wypożyczania  

do czasu zakończenia kwarantanny; dopiero po jej upływie zostaną włączone  

do użytkowania. 

10. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady 

zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. 

11. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały 

kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich 

odkupienia lub zapłacenia za książki. 

12. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania 

zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń 

(msaluk@spsiennica.pl.). 

13. Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami 

regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, 

usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę 

książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia) będą udostępnione 

uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły. 

14. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani 

dokonać wpłaty na podane konto w ustalonym terminie (podać numer konta i termin 

wpłat). 

15. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez 

dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia 

grupowania się osób).  

16. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce  

i rękawiczkach. 

https://m017880.molnet.mol.pl/
mailto:msaluk@spsiennica.pl


17. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek 

(pomieszczenie, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki będą oznaczone 

datą, w której zostały przyjęte. 

18. Zwrot książek będzie się odbywał w wyznaczonym miejscu. W tym czasie przy 

stanowisku bibliotekarza może znajdować się tylko jedna osoba. Czytelnicy nie mogą 

gromadzić się w innych pomieszczeniach. 

19.  Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane o określonym sposobie 

przekazania zbiorów: 

- podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, 

nazwisko ucznia, klasa: książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest 

podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela 

bibliotekarza: 

- książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer 

telefonu rodzica lub adres email) zostają zapakowane do folii ochronnej; następnie 

są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym 

pomieszczeniu; 

- po ustaleniu terminu spotkania nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą 

przeznacza 10-15 min na każdego ucznia np. zgodnie z numerem ucznia  

w dzienniku. 

20. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany 

jest do dokonania wpłaty na podane konto (wartość podręcznika/-ów), o czym 

zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.  

 

 

 

 
 
 


