
Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej  ZOPI w Micigoździe   

w roku szkolnym 2020/21. 

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie 

wytycznych MZ, GIS i MEN. 

 

Celem procedur jest: 

1. minimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19, 

2. umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, 

oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów. 

Obowiązki czytelników: 

1. Z zasobów biblioteki szkolnej mogą korzystać  uczniowie         i 

pracownicy  szkoły. 

2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. 

stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący. 

3. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem: 

a) na górnym korytarzu zostało wyznaczone miejsce do   składania zamówień  na 

kartkach oraz do zwrotu wypożyczonych woluminów; 

 

b)czytelnicy mogą składać zamówienia książek także bezośrednio u bibliotekarki. 

4. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. 

 

Obowiązki bibliotekarza: 



1. Bibliotekarz  bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki jest 

zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania 

rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych. 

2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą 

zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie 

(zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek od 1 września 2020 r.). 

3. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki 

bibliotekarz prowadzi prace porządkowe :  w miarę możliwości wietrzy salę, 

przeciera powierzchnie płaskie. 

4. Po zakończeniu obsługi czytelników bibliotekarz  dezynfekuje 

środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty. 

 

Działanie biblioteki: 

1. Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które 

ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji. 

2. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną. 

3. Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i 

czytelniczych on-line. 

4. Nauczyciel bibliotekarz jest  w kontakcie z czytelnikami, proponując 

różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich. 

5. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z pozostałymi nauczycielami, 

aby wspomagać proces dydaktyczny. 

6. Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka będą 

umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych 

audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji 

lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do 

światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych 

zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka 



Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i 

programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych. 

7. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące 

informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, 

np.: 

 linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, 

które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, 

m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl, 

 linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur 

szkolnych, 

 informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci. 

 

 


