
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCHOWIE

W CZASIE EPIDEMII
Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PLACÓWKI ORAZ AKTUALNYCH

PRZEPISÓW PRAWA

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
3. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, a torby
szkolne przed salą biblioteczną.
3.  Osoby korzystające z biblioteki i bibliotekarz zobowiązani  są do zasłaniania nosa i ust
maseczką.
4.  W bibliotece może przebywać 1 osoba z wyłączeniem nauczyciela bibliotekarza i osób
zaszczepionych. 
5. Biblioteka jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku.
6.  Regularnie czyszczone są  powierzchnie, z którymi stykają się czytelnicy. 
7. Zasady bezpieczeństwa:
- bibliotekarz regularnie wietrzy  pomieszczenie , nie rzadziej niż raz na godzinę,
- wszyscy zobligowani są do zasłaniania  nosa i ust maseczką w bibliotece,
- po wypożyczeniu książek czytelnicy  dezynfekują lub myją ręce  wodą z mydłem przez 30
sekund,
- zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób
-  jeśli  dziecko  manifestuje,  przejawia  niepokojące  objawy choroby  należy  odizolować  je
w izolatce   pod opieką  osoby dorosłej  i  niezwłocznie  powiadomić  dyrektora,  a  następnie
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
8.  Książki i inne materiały  zwrócone przez czytelników przechodzą 2- dniową kwarantannę.
Po jej upływie trafiają z powrotem na półki.
9. Po przyjęciu zwracanych książek  każdorazowo dezynfekuje się  blat biurka bibliotekarza
i blat, na którym leżały książki.
11.  Czytelnik,  który  chce  wypożyczyć  książki   powinien  zdezynfekować  ręce  przed
przyjściem  do  biblioteki,  założyć   maseczkę    zachować  dystans  1,5  m  od  pozostałych
czytelników                              i Bibliotekarza.
12. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
13.Okres wypożyczenia  książki  z  działu lektur  i  beletrystyki  nie może przekraczać  trzech
tygodni.
14.Ksiżki  naukowe  i  popularnonaukowe  wypożycza  się  na  okres  nie  dłuższy  niż  jeden
tydzień.
15. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma
zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
16. Na prośbę  czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
17. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na
nie inni czytelnicy.
18. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeni..
19. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach i pomaga w doborze literatury.



20. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed
wypożyczeniem  powinien  zwrócić  uwagę  na  ich  stan  i  zauważone  uszkodzenia  zgłosić
nauczycielowi bibliotekarzowi.
21.  Czytelnik,  który  zgubi  lub  zniszczy  książkę  ,  lub  inne  dokumenty  ze  zbiorów
bibliotecznych, musi odkupić, taki same  lub inne wskazane przez nauczyciela bibliotekarza
pozycję,  o  wartości  odpowiadającej  aktualnej  antykwarycznej  cenie  pozycji  zgubionej
(zniszczonej).
22. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do
biblioteki przed końcem roku szkolnego.
23. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest powiadomić
o tym Bibliotekę. 

 Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.09.2021 r.


