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Rudna Wielka, 1 czerwca 2020 r.  

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U. poz. 871) 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA DĄMBSKIEGO 

W RUDNEJ WIELKIEJ 

 

I. Procedura korzystania z biblioteki szkolnej 

1. W bibliotece może przebywać 1 uczeń/ rodzic (opiekun prawny) zaopatrzony w maseczkę. 

2. Uczniowie/ rodzice wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem.  

3. Harmonogram (data i godzina) zwrotów książek będzie przekazany poszczególnym klasom/uczniom 

i ich rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. 

4. Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa),  

a także środek do dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie bieżącej potrzeby. 

 

II. Procedura zwrotów książek i podręczników szkolnych do biblioteki  

 

1. Biblioteka szkolna nie udostępnia uczniom: czytelni, wolnego dostępu do księgozbioru  

i czasopism. 

2. Wszystkie zwracane materiały biblioteczne, również czasopisma podlegają kwarantannie: 

 zwrócone książki odkładane są na okres min. 3 dni do tekturowego pudła lub na wydzielone 

półki. Odizolowane egzemplarze oznaczone zostają datą zwrotu i wyłączane z wypożyczania 

do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie zostaną włączane do ponownego 

użytkowania, 

 egzemplarze zwracane do biblioteki nie będą dezynfekowane preparatami dezynfekcyjnymi 

ze względu na możliwość ich uszkodzenia, 

 po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo będzie dezynfekowany blat, na którym 

leżały książki. 

3. W celu uniknięcia grupowania się osób, książki i podręczniki będą zwracane przez uczniów/ 

rodziców w ustalone przez dyrektora i nauczycieli bibliotekarzy dni (obowiązkiem rodziców/ 

prawnych opiekunów jest dopilnować, aby wszystkie książki, w wyznaczonym terminie, zostały 

zwrócone do biblioteki).  
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4. Harmonogram (data i godzina) zwrotów książek będzie przekazany poszczególnym 

klasom/uczniom i ich rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. 

5. W miejscu zwrotu książek/podręczników może przebywać tylko jeden uczeń/rodzic. Pozostali  

oczekujący zobowiązani są do: zachowania 2 m odległości między osobami, zakrycia ust i nosa 

maseczką oraz założenia rękawiczek.  

 

III Regulamin zwrotu książek (nie dotyczy podręczników) 

1. Zwrot wypożyczonych książek będzie możliwy wyłącznie w wyznaczonym dla poszczególnych 

klas terminie i godzinach. 

2. Zwrotów książek uczeń/rodzic dokonuje w bibliotece. 

3. Uczeń/ rodzic okazuje zwracane książki bibliotekarzowi, a następnie umieszcza je we 

wskazanym przez bibliotekarza miejscu (pojemniku, pudełku). 

4. Jeżeli uczeń zniszczył lub zgubił książkę (nie dotyczy podręczników) rodzic/opiekun prawny 

powinien odkupić dany egzemplarz lub dostarczyć inny w porozumieniu z nauczycielami 

bibliotekarzami (kontakt pocztą mailową: bibl25@wp.pl lub poprzez dziennik elektroniczny). 

 

IV Regulamin zwrotu podręczników 

1. Zwrot wypożyczonych podręczników będzie możliwy wyłącznie w wyznaczonym dla 

poszczególnych klas terminie i godzinach. 

2. Na obsługę zwrotu podręczników przez jedną klasę przeznacza się około 60 minut. 

3. Wypożyczone podręczniki należy zwracać w kompletach (wszystkie podręczniki wypożyczone 

przez ucznia). 

4. Wszystkie podręczniki powinny być wcześniej odpowiednio przygotowane, należy: usunąć 

foliowe okładki, usunąć zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki, 

wyprostować pogięte kartki. 

5. Po przygotowaniu podręczników należy je spisać na kartce według wzoru: 

 

Imię i nazwisko ucznia: 

Klasa: 

 

Przedmiot* nr podręcznika** 
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* przedmiot – wpisujemy wszystkie przedmioty, do których uczeń wypożyczył podręczniki, np.: 

język polski, matematyka, historia, itd. 

**nr podręcznika znajduje się na pierwszej lub drugiej stronie książki obok pieczątki, zapisany jest 

długopisem i ma dopisany skrót „podr.”. 

6. Jeżeli uczeń zniszczył lub zgubił podręcznik, rodzic/opiekun powinien skontaktować się  

z nauczycielem bibliotekarzem (bibl25@wp.pl lub przez dziennik elektroniczny). 

7. Wszelkich informacji na temat wypożyczonych książek, podręczników, odkupienia 

zgubionych/zniszczonych książek, wartości zgubionych/zniszczonych podręczników udzielają 

nauczyciele bibliotekarze poprzez dziennik elektroniczny, pocztę mailową bibl25@wp.pl. 

 

Zasady wypożyczania książek 

1. Podczas oddawania podręczników uczeń może wypożyczyć książki do czytania na wakacjach 

(max 5 egzemplarzy, dotyczy to również lektur). 
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