
PROCEDURY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

OD 1 CZERWCA 2020 ROKU. 

1. Uczeń ma obowiązek umówić się z nauczycielkami pracującymi  

w bibliotece szkolnej na wypożyczenie lub oddanie książek (np. na 

czacie w aplikacji Teams lub mailowo przez pocztę 

elektroniczną/Office 365 lub dziennik). 

2. Potrzebę wypożyczenia lub oddania książki należy zgłosić minimum 

na 2 dni przed planowaną datą odebrania/oddania. 

3. Uczeń ma obowiązek stosowania się do harmonogramu podanego 

przez nauczycielki pracujące w bibliotece szkolnej. 

4. Wszystkie osoby przychodzące do biblioteki muszą mieć usta i nos 

zakryte maseczką. 

5. Przed podejściem do lady bibliotekarza, która będzie usytuowana  

w środkowym wejściu do biblioteki, należy zdezynfekować ręce (ew. 

własne rękawiczki) płynem dezynfekującym, który zapewnia szkoła. 

6. Przed ladą należy stanąć w zalecanej, bezpiecznej odległości od 

siebie – min. 1,5 metra. Uczeń pokazuje książkę, bibliotekarz 

odpisuje z konta uczniowskiego i uczeń odkłada książkę do 

wyznaczonego przez bibliotekarza miejsca. Uczeń otrzymawszy 

informację o stanie jego wypożyczeń odchodzi zachowując cały 

czas bezpieczną odległość.  

7. Każdy czytelnik zobowiązany jest przy wypożyczeniu okazać 

legitymację szkolną. 

8. Oddane książki będą poddane kwarantannie na okres trzech dni  

i następnie wrócą na półki i będą mogły znów być wypożyczane.  

9. Bibliotekarze będą stosować niezbędne dla bezpieczeństwa zabiegi 

– regularnie wietrzyć pomieszczenia biblioteki i czytelni, 

dezynfekować powierzchnię lady każdorazowo po obsłudze 

czytelnika, dezynfekować inne dostępne dla użytkowników 

powierzchnie.  

10. Do odwołania nie ma możliwości skorzystania z drukarki, 

komputerów, korzystania ze zbiorów na miejscu oraz przebywania 

w czytelni. 

11. Biblioteka szkolna od 1 czerwca będzie otwarta od 

poniedziałku do piątku w godzinach: 

 8.30 – 11.30  

 11.30-11.45 - dezynfekcja 

 12.00-15.00  

 15.00-15.15 – dezynfekcja 



12. Biblioteka jest zamknięta w terminie od 08.06 do 12.06.2020. 

13. W bieżącym roku szkolnym książki należy zwrócić do 26 

czerwca. Wyjątek: Uczniowie klas IB przygotowujący prace mogą 

wypożyczyć książki na czas wakacji za zgodą nauczyciela uczącego 

i po zgłoszeniu takiej potrzeby u bibliotekarza.  

14. Obowiązuje korzystanie z katalogu online -  

https://m000319.molnet.mol.pl/, wybranie pozycji spośród 

dostępnych i zgłoszenie listy (do 5 egzemplarzy dla klas IB) 

bibliotekarzowi – Beacie Otolskiej – przez czat w aplikacji Teams. 

Uczeń tą drogą uzyska informację, kiedy książki będą do odbioru.  

 

https://m000319.molnet.mol.pl/

