
PROCEDURA 

organizacji pracy BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 

na czas trwania pandemii COVID-19 

 

I. CEL 

Celem procedury jest określenie zasad korzystania z biblioteki szkolnej, zapewniających 

bezpieczeństwo użytkownikom w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

wirusa SARS-CoV-2. 

 

II. ZAKRES PROCEDURY 

Procedurę należy stosować w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Ekonomicznych 

i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu. 

 

III. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROCEDURY – 

DYREKTOR ORAZ NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE 

Od 01 czerwca 2020 r. biblioteka szkolna wznawia działalność. Praca bibliotekarzy zostaje 

ograniczona do przyjmowania zwrotów książek oraz wypożyczania lektur. Bibliotekarze wykonują 

część swoich obowiązków w formie pracy zdalnej. Nie ma możliwości korzystania z czytelni. 

Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8.00-12.00. 

 

IV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Uczeń korzystający z biblioteki szkolnej ma obowiązek zapoznać się ze szczegółowymi 

zasadami korzystania z niej. 

2. Nauczyciel bibliotekarz przyjmuje uczniów w bibliotece w rękawiczkach i z zasłoniętymi 

maską ustami oraz nosem. 

3. Uczeń dokonuje zwrotu i wypożyczenia książek w maseczce. 

4. Uczniowie podchodzą do drzwi biblioteki pojedynczo z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w okresie pandemii. Przy drzwiach może przebywać tylko 1 uczeń. 

5. Czekając na korytarzu przed drzwiami  biblioteki należy zachować 2 metry dystansu 

społecznego. 

6. Po przyjęciu książek od uczniów należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały. 

7. Uczeń, który oddaje książki, dołącza do nich kartkę z informacją: imię i nazwisko, klasa,  

nr w dzienniku – i zostawia je na stoliku ustawionym przy drzwiach biblioteki. 

8. Przynoszone przez uczniów książki powinny zostać odłożone przez nauczyciela do 

kwarantanny do specjalnie przygotowanego na ten cel kartonu.  

9. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczenia do czasu 

zakończenia kwarantanny – do 3 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. 

10. Uczeń, który chce wypożyczyć książkę, czeka na podanie jej przez bibliotekarza przy stoliku 

ustawionym przy drzwiach biblioteki. 

11. Jeżeli w domu ucznia lub pracownika przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji 

w  warunkach domowych, dany uczeń nie może korzystać z biblioteki szkolnej. 

12. Jeżeli uczeń jest chory lub przejawia symptomy choroby, nie może korzystać z biblioteki 

szkolnej. 

13. Pomieszczenie biblioteki należy regularnie wietrzyć (rekomendowany czas: co godzinę). 

 


