
Biblioteka szkolna

Nowe zasady korzystania

Na podstawie: Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1
im. Stanisława Staszica w Kielcach w związku z wystąpieniem COVID-19

Część I
1. Czytelnicy nie mogą wchodzic� do budynku szkoły, a jedynie oddawac� i odbierac� ksiąz�ki w jej
drzwiach.

2. Czytelnicy, kto� rzy chcą wypoz�yczyc� lub zwro� cic� ksiąz�ki do biblioteki szkolnej powinni na 
dzien�   wczes�niej poinformowac� o tym fakcie bibliotekarzy poprzez Librusa 
- bibliotekarki Renata Kozieł i Kamila Kamińska.

3. Następnego dnia moz�na odebrac� lub zwro� cic� ksiąz�ki w godzinach 7.00 - 16.00 od 
poniedziałku do piątku.

4. Po wypoz�yczeniu ksiąz�ki czytelnik nie powinien z niej korzystac� od razu, ksiąz�ka powinna  
polez�ec�, najlepiej 3 dni. Ksiąz�ek nie wolno dezynfekowac� z�adnymi płynami (zalecenia 
Biblioteki Narodowej).

5. Ksiąz�ki i inne materiały oddane przez czytelnika mogą byc� ponownie wypoz�yczone po 
okresie kwarantanny wynoszącym 3 dni.

Część II
1. Uczniowie przebywający na terenie szkoły (po dostarczeniu do szkoły stosownych, 
podpisanych przez rodzica os�wiadczen� ), mogą osobis�cie przyjs�c� do biblioteki szkolnej.

2. Biblioteka szkolna udostępnia księgozbio� r tylko w wypoz�yczalni.

3. Czytelnia jest nieczynna.

4. W bibliotece moz�e jednoczes�nie przebywac� maksymalnie 1 wypoz�yczający.

5. Odległos�ci między bibliotekarzem a czytelnikiem powinna wynosic� co najmniej 2 m i jest 
wyznaczona przy drzwiach wypoz�yczalni.

6. Inni czytelnicy oczekujący na wizytę w bibliotece powinni znajdowac� się na korytarzu            
i zachowywac� odstępy 2 m między sobą.

7. Podczas oczekiwania na wizytę w bibliotece nie wolno: brac� ksiąz�ek od innych dzieci, 
podawac� swojej ksiąz�ki innym, np. do oglądania.

8.  Czytelnik po wejs�ciu do wypoz�yczalni powinien:



- podejs�c� do wyznaczonego miejsca, 

- podac� swoje dane: nazwisko, imię, klasa,

- odczytac� numer ksiąz�ki, kto� rą zwraca,

- odłoz�yc� ksiąz�kę na przygotowany obok stolik,

- poprosic� o kolejną ksiąz�kę do wypoz�yczenia (tylko do 10 czerwca 2020 roku),

CZYTELNICY NIE MOGĄ SAMI WYSZUKIWAĆ KSIĄŻEK !!!!!

-  po wypoz�yczeniu ksiąz�ki  czytelnik  nie  powinien z  niej  korzystac�  od  razu,  ksiąz�ka

powinna  polez�ec�, najlepiej 3 dni; ksiąz�ek nie wolno dezynfekowac�  z�adnymi płynami

(zalecenia Biblioteki Narodowej);

            - kolejny czytelnik moz�e wejs�c� do biblioteki dopiero po opuszczeniu jej przez 
poprzedniego      ucznia;

9. Ksiąz�ki i inne materiały oddane przez czytelnika mogą byc� ponownie wypoz�yczone po 
okresie kwarantanny wynoszącym 3 dni.

10. Po 10 czerwca 2020 roku biblioteka szkolna będzie tylko przyjmowac� zwroty ksiąz�ek. 

11. Zasady oddawania podręczniko� w będą podane w po� z�niejszym terminie.


