
 

 
ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej  

w czasie epidemii COVID - 19 
 

Opracowano na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju  

i Bibliotekę Narodową oraz materiałów Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 

Polskich. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze zasady obowiązują wszystkie osoby wchodzące do pomieszczeń biblioteki,  

w szczególności uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

2. Z biblioteki może korzystać czytelnik, który nie ma objawów infekcji górnych dróg 

oddechowych. 

3. Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować dłonie i zachować dystans społeczny 

(odległości minimum 1,5 m), a w przypadku gdy jest to niemożliwe – nałożyć 

maseczkę lub przyłbicę, ewentualnie rękawiczki. 

4. W okresach intensywnej wymiany książek (wypożyczania i zwrotów) w celu 

uniknięcia grupowania się osób, poszczególne klasy obowiązuje harmonogram 

korzystania z biblioteki podany do publicznej wiadomości. 

5. Okres kwarantanny dla materiałów bibliotecznych (np. książek, czasopism, płyt CD) 

wynosi 3 doby, odizolowane egzemplarze dopiero po upływie tego czasu mogą być 

udostępnione kolejnej osobie. 

6. W celu uzyskania informacji i wyjaśnień preferowany jest kontakt z nauczycielem 

bibliotekarzem za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej: 

mnagowska@ckrsiennica.pl 

Wypożyczalnia 

1. Ogranicza się liczbę użytkowników w celu umożliwienia przestrzegania zasady 

dystansu społecznego – w wypożyczalni w wyznaczonych miejscach może przebywać 

jednocześnie nie więcej niż 2 osoby. 

2. W celu pokwitowania wypożyczenia lub zwrotu książek należy przyjść z własnym 

długopisem. 

3. Książek pochodzących ze zbiorów biblioteki nie wolno dezynfekować samodzielnie, 

gdyż użycie środków do dezynfekcji mogłoby je uszkodzić. 

4. Ogranicza się korzystanie z wolnego dostępu do półek – książki podaje wyłącznie 

nauczyciel bibliotekarz. 

Czytelnia i centrum multimedialne 

1. Z czytelni można korzystać tylko w celach edukacyjnych lub w ramach opieki 

pełnionej przez nauczyciela bibliotekarza, np. opieki nad uczniami, którzy nie 

uczęszczają na lekcje religii. 

2. Ogranicza się liczbę użytkowników czytelni w celu umożliwienia przestrzegania 

zasady dystansu społecznego – w wyznaczonych miejscach mogą przebywać 

jednocześnie nie więcej niż 4 osoby. 



3. Do czytelni należy przyjść z własnymi przyborami i materiałami edukacyjnymi. 

Korzystanie z materiałów bibliotecznych należy z wyprzedzeniem ustalić  

z nauczycielem bibliotekarzem. 

4. Ogranicza się korzystanie ze stanowisk komputerowych w centrum multimedialnym – 

w uzasadnionych przypadkach czas i sposób korzystania ze stanowiska 

komputerowego należy z wyprzedzeniem ustalić z nauczycielem bibliotekarzem. 

Postanowienia końcowe 

1. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa i procedury postępowania, nie 

ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia. 

2. Zasady korzystania z biblioteki są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. Mogą ulec zmianie 

w zależności od sytuacji epidemicznej. 

3. Zasady korzystania z biblioteki obowiązują od dnia 1 września 2020 roku.  

 

Zasady obowiązują od dnia 01 września 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej  

w okresie od 2 do 18 września 2020 r. 

 
Z biblioteki może korzystać czytelnik, który nie ma objawów  

infekcji górnych dróg oddechowych. 

Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować dłonie i zachować dystans społeczny 

(odległości minimum 1,5 m), a w przypadku gdy jest to niemożliwe –  

nałożyć maseczkę lub przyłbicę, ewentualnie rękawiczki. 

Ogranicza się liczbę użytkowników w celu umożliwienia przestrzegania  

zasady dystansu społecznego – w wypożyczalni w wyznaczonych miejscach może przebywać 

jednocześnie nie więcej niż 2 osoby. 

W celu pokwitowania wypożyczenia lub zwrotu książek  

należy przyjść z własnym długopisem. 

 
Data Kolejność przyjmowania uczniów poszczególnych klas 

2-3-4 września 

Klasy II oddają książki wypożyczone w ubiegłym roku szkolnym  

(na wypożyczenie podręczników czekają do 14 września). 

 

 

7-8 września 

 

Klasy I wypożyczają podręczniki do nauczania zawodu. 

9-10-11 września 

 

Klasy III i IV oddają książki wypożyczone w ubiegłym roku szkolnym  

(na wypożyczenie podręczników czekają do 17 września). 

 

14-15-16 

września 
Klasy II wypożyczają podręczniki. 

 

17-18 września 

 

Klasy III i IV wypożyczają podręczniki. 

od 21 września 

 

Z biblioteki szkolnej można korzystać na ogólnych zasadach  

zgodnie z procedurą obowiązującą w czasie epidemii COVID-19. 

 

 

 

W celu uzyskania informacji i wyjaśnień – kontakt z nauczycielem bibliotekarzem za pomocą 

e-dziennika lub poczty elektronicznej: mnagowska@ckrsiennica.pl 

 


