Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
im. Powstańców 1863 r. w Warszawie

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły nie wykazujący
oznak choroby (kaszel, trudności w oddychaniu, bóle mięśni, podwyższona
temperatura …)
2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Zalecane jest
korzystanie z maseczek lub przyłbic.
3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń aktywowanych dotykiem.
4) Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga
oczekująca (w wyznaczonej strefie). W przypadku większej liczby osób korzystających
z biblioteki, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5 - 2 m.
5) Do wypożyczenia książek niezbędna jest karta biblioteczna.
6) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz – czytelnicy nie będą mieli wolnego
dostępu do półek i pomieszczeń bibliotecznych.
7) Zalecane jest przygotowanie listy książek, które czytelnik chce wypożyczyć, pomocny
będzie
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http://www.sp30.edu.pl/biblioteka.html - KATALOG BIBLIOTEKI ON-LINE

lub

bezpośrednio https://m003078.molnet.mol.pl/
8) Na początku roku szkolnego wypożyczane będą podręczniki i inne pomoce dydaktyczne
wg harmonogramu uzgodnionego z wychowawcami klas. Podręczniki należy zwrócić
przed końcem roku szkolnego.

9) W drugiej połowie września będą wypożyczane na okres 2 tygodni lektury oraz pozostała
literatura piękna z możliwością przedłużania, tylko i wyłącznie w przypadku braku
oczekujących na dany tytuł.
10) W czytelni będą mogli przebywać uczniowie zgłoszeni przez wychowawców, którzy są
zwolnieni z zajęć religii (o ile nie jest to lekcja pierwsza lub ostatnia). Podczas pobytu
w czytelni uczniowie zajmują wyznaczone miejsca zachowując dystans 1,5 – 2 m. Dla
pozostałych uczniów czytelnia pozostaje nieczynna do odwołania,
11) Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani
do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania
jednorazowych rękawic ochronnych.
12) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników będą odkładane w odrębne miejsce oraz
poddane 2 - dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.) licząc od dnia
następnego.
13) Biblioteka będzie regularnie wietrzona.
14) Po zakończeniu obsługi czytelników w bibliotece zostaną zdezynfekowane powierzchnie
płaskie i sprzęty.

