
ZARZĄDZENIE  nr  29/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Nowej Wsi Wielkiej 

z dnia 4 września  2020 r. 

Znak: SP.021.29.2020 

 

w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu biblioteki 

Na podstawie  art. 68 ust.1,6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o systemie oświaty (Dz. U.   

z 20017r. poz. 59), zarządzam, co następuje: 

§1. 

Wprowadzam Aneks nr 1 do Regulaminu Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

obowiązujący w czasie pandemii COVID-19, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zobowiązuję wychowawców biblioteki do zapoznania uczniów z ww. regulaminem. 

Informacja o zapoznaniu dzieci z regulaminem musi być odnotowana   w dzienniku zajęć.  

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Justyna Łukaszewicz 

dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 29/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 3 września 2020 r. 

 

Aneks nr 1 do REGULAMINU BIBLIOTEKI 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej obowiązujący w czasie pandemii COVID-19 

 

1. Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, 

GIS i MEN oraz  Dyrektora Szkoły.  

2. W celu wypożyczenia książek zachowuje się  nadal zapisy „Regulaminu biblioteki” 

(obowiązującego od dnia 23 stycznia 2017 r.) wywieszone wewnątrz biblioteki                  i 

umieszczone z zakładce „Biblioteka” na stronie internetowej szkoły. 

3. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły. 

4. Czytelnik (uczeń, pracownik szkoły) zobowiązany jest do przestrzegania przyjętych zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego tj. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący, oraz 

zachowania odstępu  1,5m. Wymagane jest u uczniów klas 6-8 zakrycie ust i nosa maseczką lub 

przyłbicą.  

5. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń aktywowanych dotykiem.  

6. Ustala się, że w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza przebywają tylko dwie    osoby, 

stosując się do wskazówek. W przypadku większej liczby oczekujących czytelników w tym 

samych czasie, zobowiązuje się ich do zachowania na korytarzu bezpiecznej odległości 1,5-2 m 

( od strony sali nr  020).    

7. Czytelnia pozostaje nieczynna. 

8.  Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz, uprzednio dezynfekując ręce lub zakładając 

jednorazowe rękawiczki ochronne.   

9. Zasady wypożyczania: czytelnik może wypożyczyć książkę, wskazując bibliotekarzowi 

konkretny tytuł, bądź wybiera książkę zaproponowaną przez bibliotekarza. Kiedy nie jest 

zdecydowany,  podchodzi sam do wyznaczonych regałów i nie dotykając książek, wskazuje 

słownie egzemplarz, który chciałby wypożyczyć. Odsuwa się od regału do wyznaczonej linii. 

Bibliotekarz wyjmuje z półki wskazany egzemplarz, zabiera kartę książki i kładzie volumin na 

wyznaczony stolik. Wówczas czytelnik zabiera książkę ze stolika i pod opieką  bibliotekarza 

kieruje się do wyjścia.  

10. Zasady zwrotu książek: Czytelnik wyjmuje przyniesione książki na wyznaczony stolik, ustala 

z bibliotekarzem swoje konto biblioteczne i samodzielnie odkłada książki do   wyznaczonego 

kartonu, oznaczonego datą zwrotu. Zwrócone książki wyłącza się z wypożyczania do czasu 

zakończenia kwarantanny, tj. po upływie 2 dni.  

10. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym  

      odłożone były książki.    

11. W przypadku kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących        wypożyczeń 

i zwrotów, nauczyciel bibliotekarz kontaktuje się z uczniami i rodzicami    poprzez dziennik 

elektroniczny.  

12. Istnieje możliwość zamówienia książek za pośrednictwem dziennika elektronicznego,  

wyszukując uprzednio potrzebną pozycję w katalogu elektronicznym biblioteki szkolnej 

„Biblioteka Online”,  znajdującym się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Biblioteka”. 

 

Justyna Łukaszewicz  

dyrektor szkoły 



 

 

         

 

 

 

 

 

 


