
PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZE ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI 

ZWRACANYMI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 

1. Potrzebę skorzystania z biblioteki szkolnej należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej 

nauczycielowi-bibliotekarzowi drogą e-mailową na adres: a.majtyka@otrebusy.edu.pl  

2. Nauczyciel-bibliotekarz ustala z uczniem termin i godzinę przyjścia do biblioteki, 

przygotowuje i wypożycza uczniowi materiały. 

3. Książki będą odbierane i wydawane przez okno biblioteki szkolnej w nowym budynku szkoły 

od 25.05.2020 W godzinach pracy biblioteki 

Wtorek , Piątek    10.00- 14.00 

Środa, Czwartek   13.00- 17.00 

4. Odbiór podręczników będzie się odbywał w wyznaczonym do tego miejscu.   

5. Przychodzimy  pojedynczo, obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku  szkoły. 

6. W drodze do biblioteki  szkolnej uczeń lub rodzic/opiekun zakrywa nos i usta maseczką lub 

przyłbicą oraz posiada rękawiczki . 

7. Uczeń/opiekun zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej 2 m odległości od pracownika 

odbierającego książki. 

8. Uczeń/opiekun, który będzie oddawał książki/podręczniki jest zobowiązany wyjąć je 

z plecaka, torby etc. dopiero na wyraźne polecenie pracownika odbierającego książki 

i odłożyć wyłącznie na miejsce wskazane. 

9. Zabronione jest dezynfekowanie zwracanych książek preparatami odkażającymi. 

10. Należy zdezynfekować te powierzchnie, które miały bezpośredni kontakt 

ze zwracanymi książkami. Dezynfekcji dokonuje osoba przyjmująca książki.  

11. Po oddaniu  nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych 

książek/podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do 

zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany od razu w momencie  oddania 

książek/podręczników. 

12. Zwrócone książki będą poddane 7 – dniowej kwarantannie. Każdego dnia na oddanych 

książkach nauczyciel bibliotekarz umieszcza kartkę z datą oddania. 

13. Osoby odbierające książki/podręczniki zakrywają nos i usta maseczką lub przyłbicą oraz 

posiadają  rękawiczki . 

14. Opiekun/uczeń otrzyma przez dziennik elektroniczny szczegółowe informację dotyczące 

terminów oddania książek/podręczników oraz o ewentualnych zaległościach. 

15. Opiekun/uczeń może kierować zapytania przez dziennik Librus do nauczycieli bibliotekarzy. 

Sposób prezentacji procedury 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.  

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej 

treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.  

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.  

4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.  

Tryb dokonania zmian w procedurze                                                                                  

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada 

rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.  

Procedury obowiązują do momentu odwołania 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 25.maja 2020 r. 



 

 


