
Regulamin wypożyczania i zwrotów książek,  podręczników oraz 
materiałów edukacyjnych w czasie pandemii COVID- 19 z biblioteki 

szkolnej Szkoły Podstawowej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego  
w Szczecinie  

§1 

Organizacja pracy 

1. Biblioteka szkolna w okresie zagrożenia epidemiologicznego funkcjonuje na podstawie 
wytycznych MZ, GIS i MEN. 

2. W obliczu obostrzeń i lokalizacji naszej biblioteki bezpośrednio przy edukacji wczesnoszkolnej 
praca biblioteki i czytelni w formie tradycyjnej nadal nie jest możliwa. Ogranicza się uczniom 
wolny dostęp do półek,  możliwość korzystania z czytelni i komputerów.  

3. Z komputerów i drukarki mogą korzystać nauczyciele zachowując reżim sanitarny (maseczki, 
dezynfekcja rąk, odległości). 

4. Nauczyciel bibliotekarz dezynfekuje każdorazowo blat stolika, na którym leżały książki, 
klawiaturę, wietrzy pomieszczenie. 

5. Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do 
kultury, wiedzy i informacji, prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną online, proponuje 
różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich umieszczając je na stronie 
internetowej szkoły w zakładce biblioteka.  

6. Biblioteka informuje o linkach do darmowych audiobooków i e-booków, 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. 

7. Egzemplarze zwracane do biblioteki nie mogą być dezynfekowane preparatami 
dezynfekującymi. 

8. Wypożyczanie musi być zorganizowane tak, by uwzględnić okres kwarantanny dla książek. 
Rekomendowany okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 
bibliotekach wynosi -dla książek w okładkach  papierowych 2 dni, dla foliowanych 
,plastykowych  3dni. Po tym okresie zbiory zostaną ponownie włączone do użytkowania. 

9.Uczniowie powinni być uczuleni na zasadę niezamieniania się wypożyczonymi zbiorami.  

§ 2 

Wypożyczanie i zwroty książek 

1. Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego obsługa czytelnika odbywa się 
za pomocą e-dziennika. Obsługa czytelnika zostaje ograniczona do minimum, tj. do 
wydania wcześniej zamówionych książek u nauczyciela bibliotekarza przez dziennik 
elektroniczny lub zamówienie  telefoniczne. 

2. Nauczyciel bibliotekarz umieszcza informację dla rodzicowi uczniów o kierowaniu zapytań 
o książki lub wyjaśnienia  spraw dotyczących wypożyczenia bezpośrednio do nauczyciela 
biblioteki przez dziennik lub telefon do biblioteki. 

3. Informacje o zapotrzebowaniu na lektury lub klasową listę zamówień  mogą zebrać od 
kolegów łącznicy z biblioteką  przekazując  informację  wychowawcy. 



4. Odbiór zamówionych zbiorów nie odbywa się w bibliotece .Nauczyciel bibliotekarz 
przekazuje osobiście zamówione pozycje książki, lektury  do rąk czytelnika.  

5. Zwrotów książek uczeń dokonuje  na portierni, gdzie w wyznaczonym specjalnym 
pojemniku zostaną poddane stosownej kwarantannie. 

6. Poloniści muszą uwzględnić okres kwarantanny przy ustalaniu  terminów omawianych 
lektur. 

§ 3 

Wypożyczanie i zwroty podręczników 

1. Nadal niemożliwe jest wypożyczanie i oddawanie podręczników w tradycyjny sposób. 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowe podręczniki dla klas 1, 4 i 7 muszą odbyć 
przepisową kwarantannę. Po dostarczeniu do szkoły zostaną umieszczone w wyznaczonym 
pomieszczeniu 01 piwnica, skąd  po opracowaniu, przygotowaniu zestawów odbierają je 
wychowawcy klas 1, 4 i 7 według  harmonogramu umieszczonego przez nauczyciela 
bibliotekarza w pokoju nauczycielskim.  

3.Podręczniki klas 2,3,5,6 i 8 odbierają z biblioteki również osobiście wychowawcy uczący 
w tych klasach wg harmonogramu powieszonego w pokoju nauczycielskim. 

4. W klasach uczniowie dokonują sprawdzenia stanu podręczników i nanoszą na przygotowane 
metryczki numery wypożyczonych im podręczników. 

5. Metryczki podpisane przez rodziców zbiera wychowawca klasy i przekazuje nauczycielowi 
bibliotekarzowi. 

6. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie od 15 czerwca 2021 r. Każdy 
uczeń/rodzic zostanie poinformowany, w który dzień i na którą godzinę ma przybyć do szkoły, 
aby uniknąć grupowania się czytelników. 

7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz 
rękawiczkach. 

8. Podręczniki zapakowane w zabezpieczonych reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, 
nazwisko ucznia, klasa trafiają do wystawionych  pojemników w przedsionku szkoły. 

9.Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały 
kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub 
zapłacenia za zgubienie. 

10.Zapytania o podręczniki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń uczeń lub rodzic 
kieruje do nauczyciela bibliotekarza na dziennik elektroniczny. 

11.Podręczniki po 3 dniowej kwarantannie zostaną przeniesione do biblioteki i sprawdzone 
przez nauczyciela bibliotekarza. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje 
oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia 
rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie 
lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. 


