
PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

  NA CZAS PANDEMII 

 
obowiązująca w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna:  

1.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.) 

2.Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) 

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.) 

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) 

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U z 2020r. poz. 493) 

6.Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 

2020 r. poz. 322, 374 567) 

7.Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r 

 

Cel procedury: określenie szczegółowych zasad korzystania z zasobów biblioteki oraz obowiązków 

uczniów, rodziców i nauczycieli oraz pracowników obsługi podczas pracy biblioteki szkolnej, w celu 

zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania uczniów, rodziców, nauczycieli i 

pracowników obsługi w czasie pracy biblioteki szkolnej.  

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy 

obsługi. 

 

Informacje ogólne. 

Od 25 maja br. wznawia prace biblioteka szkolna, która będzie czynna dla wszystkich uczniów 

codziennie w godzinach od 12.00 do 14.45. 

Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.  



Podczas pobytu w bibliotece należy przestrzegać ogólnych zasad obowiązujących w szkole w zakresie 

reżimu sanitarnego oraz szczegółowych zasad opracowanych dla biblioteki szkolnej.  

Dyrektor: 

1. Przygotuje oraz upowszechni wśród nauczycieli, uczniów i rodziców procedury organizacji i 

bezpieczeństwa podczas pracy biblioteki szkolnej, 

2. Opracuje harmonogram pracy biblioteki szkolnej i przedstawi go rodzicom, uczniom i 

nauczycielom,  

3. Przygotuj procedury wypożyczania książek, 

4. Przygotuje i zapozna uczniów, rodziców i nauczycieli z procedurą postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia, 

5. Umieszcza w widocznym miejscu przy wejściu do biblioteki zestaw procedur obowiązujących w 

bibliotece, 

6. Wyposaża pracownika biblioteki szkolnej w maseczkę zakrywająca usta i nos oraz rękawice 

ochronne, 

7. Umieszcza w bibliotece dozownik z płynem odkażającym. 

 

Nauczyciel bibliotekarz. 

1. Podczas wypożyczania książek używa indywidualnych środków zabezpieczających w postaci 

maseczki zakrywającej usta i nos oraz rękawiczek, 

2. Przychodzi do pracy bez objawów chorobowych, 

3. Po przyjściu do pracy myje i dezynfekuje ręce, czynność powtarza możliwie często a w 

szczególności po odebraniu i/lub wypożyczeniu książek od ucznia, 

4. Pilnuje aby została zawsze zachowana odległość 2 metrów między nim a wypożyczającym książki, 

5. Dba o to aby uczeń nie przemieszczał się po bibliotece, sam osobiście przynosi i wydaje książkę 

która chce wypożyczyć uczeń,  

6. Sprawdza co dziennie pocztę w edzienniku i odpowiada uczniom lub rodzicom na zapytanie o 

dostępność potrzebnych tytułów, równocześnie rezerwując je dla tego ucznia i wyznacza dzień w 

który uczeń ma się zgłosić, 

7. Wyznacza miejsce do kwarantanny dla oddanych książek i dopilnowuje aby kwarantanna oddanej 

książki trwała co najmniej 72 godziny,  

8. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, 

9. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

10. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowisko pracy było czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy, 

11. Przynajmniej co godzinne dokładnie wietrzy pomieszczenie, 



11. W razie podejrzenia u ucznia objawów chorobowych bezzwłocznie zawiadomić dyrekcję szkoły w 

celu wdrożenia odpowiednich procedur. 

 

Uczeń.  

1. Do biblioteki w godzinach jej pracy może przyjść tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, 

2. Uczeń który zamieszkuje w wspólnym gospodarstwie domowym z osobą poddana kwarantannie 

lub izolacji nie może korzystać z biblioteki szkolnej, 

3. Po wejściu do biblioteki dezynfekuje ręce płynem do tego celu przeznaczonym, 

4. Uczeń w bibliotece powinien mieć założona maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki 

jednorazowe, 

5. Rezerwuje sobie książkę z wykorzystaniem komunikacji z nauczycielem bibliotekarzem przez 

edziennik i przychodzi po zamówione książki tylko wtedy gdy otrzyma potwierdzenie, że zamawiana 

książka jest dostępna, 

6. W trakcie pobytu w bibliotece zajmuje wyznaczone przez bibliotekarza miejsce z zachowaniem 

dystansu 2 metrów od pracownika, 

7. Przyniesione do oddania książki umieszcza w pojemniku przeznaczonym do kwarantanny książek, 

8. Po wyjściu z biblioteki należy dokładnie umyć ręce, 

9. Należy unikać zgromadzeń i zachować dystans społeczny. 

 

Rodzice. 

1. Zachęcają dzieci do korzystania z biblioteki, 

2. Są odpowiedzialni za to aby uczniowie z objawami chorobowymi nie przychodzi do biblioteki, 

3. Zapewniają dzieciom indywidualne środki ochrony, maseczki zakrywające usta i nos oraz 

rękawiczki jednorazowe, 

4. Zapoznają się z procedurami i zaleceniami obowiązującymi w szkole. 

 

Pracownicy obsługi. 

1. Zgodnie z procedurami dezynfekują klamki, włączniki światła, balustrady, klawiaturę komputera, 

telefon, szyfrator oraz wszystkie powierzchnie płaskie blaty biurka i krzesła, 

2. Po zakończeniu pracy biblioteki zmywają podłogę  w całym pomieszczeniu, 

3. Uzupełnia dozownik w płyn dezynfekujący. 

 

 

 



Zasady wypożyczenia książek. 

1. Uczeń z wykorzystaniem edziennika zadaje pytanie nauczycielowi bibliotekarzowi o dostępność 

potrzebnych książek,  

2. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, że potrzebne książki są dostępne, uczeń w wyznaczony 

dzień przychodzi do biblioteki, 

3. Książki które uczeń zamierza oddać należy umieścić w jednorazowej reklamówce, do której 

wkładamy także kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, 

4. Tak przygotowane książki uczeń pokazuje nauczycielowi bibliotekarzowi i umieszone w 

reklamówce odkłada do specjalnie przygotowanego pojemnika do kwarantanny książek,  

5. Uczeń odbiera zamówione książki i opuszcza bibliotekę, 

6. W bibliotece może przebywać tylko jeden uczeń i nauczyciel bibliotekarz z zachowanie dystansu 

społecznego 2 metrów. 

Sposób prezentacji procedury 

 

1. Zapoznanie rodziców/opiekunów, uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi z obowiązującą w 

szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole. 

3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. 

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

Procedury wchodzą w życie z dniem: 25.05.2020 r. 

 

 

  

   

 

 

 


