
ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI W SP NR 113 W KRAKOWIE               

W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA 

1. Biblioteka czynna w dniach pon – pt w godz. 8.00 – 14.00: od 25 maja 

2020 r. dla uczniów klas ósmych; od 1 czerwca 2020 r. dla wszystkich 

uczniów. 

2. W bibliotece może przebywać tylko jeden odwiedzający 

/uczeń/rodzic/opiekun/nauczyciel/, z wyjątkiem dzieci z klas I-III, które 

przychodzą ze swoim rodzicem/opiekunem. 

3. Przed biblioteką na korytarzu może znajdować się trzech czytelników 

zachowując bezpieczną dwumetrową odległość od siebie                                  

/w wyznaczonych miejscach/. 

4. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dla odwiedzających bibliotekę dotyczy 

tylko osób dorosłych /rodzice, opiekunowie, nauczyciele/. 

5. W bibliotece nie ma wolnego dostępu do księgozbioru, czasopism, 

katalogów oraz komputerów. 

6. Potrzebne książki do wypożyczenia podaje tylko nauczyciel bibliotekarz. 

7. Możliwość wypożyczenia książki istnieje do 5 czerwca 2020 r. 

8. Książki z literatury pięknej i popularnonaukowej mogą być zwracane      

od 25 maja przez uczniów klas ósmych, natomiast od  1 czerwca przez 

wszystkich uczniów.  

9. Wszystkie zwrócone książki będą poddane kwarantannie. 

10.  Podręczniki będą zwracane w kompletach przez uczniów 

/rodziców/opiekunów/ w określonych dniach wyznaczonych dla 

poszczególnych klas według przygotowanego Harmonogramu zwrotu 

podręczników. 

11. O terminach zwrotu podręczników uczniowie /rodzice/opiekunowie/ 

zostaną poinformowani przez wychowawcę przez dziennik elektroniczny 

i stronę internetową szkoły. 

12.  Podręczniki są zwracane czyste, estetyczne w kompletach, każdy 

egzemplarz podpisany długopisem /wyprostowane pogięte kartki, 

sklejone niewielkie rozdarcia/. 

13. Oceny stanu technicznego podręczników, nauczyciel bibliotekarz 

dokonuje przy ich zwrocie i w sytuacji stwierdzenia zniszczenia 

informuje ucznia /rodzica/opiekuna/ o obowiązku odkupienia nowego 

egzemplarza. 

14.  Za książki zniszczone lub zgubione rodzice/opiekunowie są zobowiązani 

do zakupu nowych pozycji do końca czerwca 2020 r. 

15.  Pytania związane z książkami lub dotyczące wypożyczeń należy 

kierować do nauczyciela bibliotekarza poprzez dziennik elektroniczny.  

16.  Z biblioteki korzystać mogą tylko osoby zdrowe. 

17.  Przy wejściu do szkoły odwiedzający bibliotekę ma obowiązek poddać 

się mierzeniu temperatury ciała /dopuszczalna temperatura do 37,4 °C/, 

oraz złożyć ustne oświadczenie, że jest zdrowy i nie ma kontaktu              

z osobami poddanymi kwarantannie lub chorującymi na covid-19. 

 

 


