
Z A S A D Y    K  O R Z Y S T A N I A    Z      B I B L I O T E K I   S Z K O L N E J 

dostosowane do procedur w trakcie epidemii COVID-19 roku szkolnym 2020/21  oparte na 

wytycznych  MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  

Z Biblioteki może korzystać każdy uczeń, nauczyciele, pracownicy szkoły. 

Nie ma  swobodnego dostępu do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera 

wyłącznie pracownik Biblioteki.  

Przy wejściu do Biblioteki obowiązuje dezynfekcja dłoni oraz zasłanianie ust i nosa. 

Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko do korzystania na zewnątrz. Zawieszone do 

odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 

W Bibliotece mogą przebywać tylko dwie osoby z zachowaniem nakazanego odstępu. 

 Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca, można także udostępnić zbiory na okres 

wakacji. 

Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 

Czytelnik ma możliwość składania zamówienia książek także drogą elektroniczną. 

Do dyspozycji czytelnika jest przeznaczone jedno stanowisko komputerowe z dostępem do 

Internetu. 

Za zniszczoną lub zgubioną, wypożyczoną książkę użytkownik powinien odkupić taką samą lub o 

zbliżonej tematyce, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki. 

W przypadku przeprowadzania w bibliotece skontrum bądź ważnych dla szkoły imprez, 

uroczystości, szkoleń itp., Biblioteka może, za zgodą Dyrektora Szkoły, skrócić czas pracy. 

Korzystający z biblioteki powinni zachować ciszę, maja dbać o wypożyczone książki oraz 

podręczniki. Za zgubione lub zniszczone książki uczniowie mają obowiązek odkupić  lub  zwrócić tę 

samą pozycję lub inną lekturę szkolną . Za zgubiony podręcznik uczeń będzie obciążony finansowo, 

chyba że odkupi zagubiony( zniszczony) podręcznik. 

W Bibliotece  uczniowie nie mogą spożywać napojów, artykułów spożywczych. . 

Nie korzystamy z  telefonów dotykowych, komputerów osobistych. 

Kserowanie materiałów edukacyjnych przez bibliotekarzy odbywa się w wyznaczonych godzinach  

 W bibliotece obowiązuje kultura i szacunek wobec kolegów i  nauczycieli. 

Podczas korzystania z urządzeń multimedialnych uczniowie są zobowiązani stosować się do 

określonych reguł (RODO). 


