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Procedura korzystania z biblioteki

1. Każdy uczeń wchodzący do biblioteki ma obowiązek 

zakryć nos i usta maseczką lub przyłbicą oraz  

zdezynfekować ręce.

2. W bibliotece obowiązuje zachowanie 

odległości miedzy uczniami minimum 1,5 m 



3.   W wypożyczalni:

a) w pomieszczeniu jednocześnie może przebywać 

dwoje uczniów z zachowaniem wyznaczonego dystansu,

b) książki podaje wyłącznie bibliotekarz, 

uczeń nie ma swobodnego dostępu do regałów 

bibliotecznych, 



c)  uczeń może wypożyczyć maksymalnie 3 książki,              

w tym lekturę:

- lektury szkolne omawiane na lekcjach języka polskiego 

nie będą wypożyczane uczniom indywidualnie, lecz muszą 

zostać zamówione w bibliotece z wyprzedzeniem przez 

gospodarza klasy, a następnie odebrane w ustalonym terminie,

- pozostałe książki uczeń może wypożyczać samodzielnie,



d) okres wypożyczenia danej pozycji wynosi do 4 tygodni. 

Po uzgodnieniu z bibliotekarzem, termin zwrotu może                 

zostać wydłużony,

e) zwracane książki uczeń musi odłożyć we wskazanym 

miejscu. Zostaną one poddane 2-dniowej 

kwarantannie, a następnie odpisane 

z konta czytelniczego danego ucznia.



4. W czytelni:

a) uczeń nie może przebywać w czasie przerw,

w pozostałym czasie w pomieszczeniu może przebywać

8 uczniów, którzy zajmują wyznaczone miejsca

przy stolikach,

b) uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich podręczników,

książek i przyborów,



c) w przypadku udostępnienia uczniowi materiałów

bibliotecznych na miejscu           wskazaną książkę 

podaje bibliotekarz; po jej wykorzystaniu, uczeń

odkłada ją we wskazane miejsce na kwarantannę,

d) niedostępne są gry planszowe i multimedialne,

e) komputery dostępne są jedynie w celach edukacyjnych,

po uzgodnieniu z bibliotekarzem.



5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, 

powinien odkupić taką samą lub inną o podobnej tematyce.

6. W bibliotece obowiązuje zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych oraz innego własnego sprzętu  

multimedialnego. 



7. Spożywanie posiłków i napojów 

na terenie biblioteki jest zabronione.

8. W bibliotece należy zachowywać się w taki sposób, 

aby nie utrudniać pracy innym użytkownikom. 




