
Procedura obsługi czytelników 

w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr  22 w Chorzowie 

podczas stanu epidemii COVID 19 w Polsce 

 

1. W czasie trwania stanu epidemii Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 22 im. Karola Miarki 

z Oddziałami Integracyjnymi  w Chorzowie świadczy usługi w ograniczonym zakresie. 

2. W widocznym miejscu zostanie umieszczona informacja o zasadach korzystania z biblioteki. 

3. Ulegają zmianie godziny otwarcia dla czytelników: pn. i śr: od 9.30 do 11.30.   

4. Do odwołania pozostaje zamknięta czytelnia.  

5. Czytelnicy dokonują zwrotów wypożyczonych książek i podręczników. Uczniowie chcący 

wypożyczyć książkę zamawiają ją przez Librusa u pani Iwony Solny lub telefonicznie w 

sekretariacie szkoły. Realizacja zamówionych książek odbywać się będzie w holu szkoły w dniach i 

godzinach pracy biblioteki. 

6. Bibliotekarz podczas obsługi czytelników jest zabezpieczony w maseczkę/przyłbicę i rękawiczki 

ochronne, ponadto stosuje płyn do dezynfekcji rąk i płyn do dezynfekcji powierzchni lad 

bibliotecznych.  

7. Czytelnicy zwracający materiały biblioteczne zobowiązani są do korzystania z wyznaczonego 

stanowiska zwrotu książek. 

8. Wszelkie zwroty i odbiory zamówionych wcześniej książek odbywają się w holu szkoły 

w wyznaczonym do tego miejscu. 

9. Zwrócone materiały zostaną umieszczone w pudłach lub ułożone w wydzielone miejsce oznaczone 

datą zwrotu i wyłączone na czas kwarantanny.  

10. Podręczniki będą rozmieszczone na stołach w czytelni i wypożyczalni i oznaczone datą zwrotu. 

11. Wszystkie materiały biblioteczne po zwrocie przez czytelników podlegają 4-dniowej kwarantannie. 

12. Po zakończeniu 4-dniowej kwarantanny materiały biblioteczne wracają na półkę gotowe do 

ponownego użytku.  

13. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek 

i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. 

14. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu 

o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za 

książki oraz przypomina uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek 

zgodnie z zapisami regulaminu (zwrot podręczników w kompletach, podklejone rogi, usunięte 

foliowe okładki, usunięte zapisane ołówkiem notatki, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki 

- wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia,). 

15. W celu uniknięcia grupowania się osób książki i podręczniki są zwracane przez uczniów lub 

rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni.  

16. Książki wraz z podpisaną kartą informacyjną są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela 

bibliotekarza w czytelni. 


