
Zasady pracy biblioteki szkolnej w okresie czasowego ograniczenia pracy szkoły  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Zgodnie z § 3 pkt.5 rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz „Procedurami bezpieczeństwa w okresie 

pandemii COVID – Zespół Szkół nr 5 w Ełku” ustala się następujące zasady pracy: 

1. Od 1 czerwca 2020 r. zapewnia się możliwość korzystania z biblioteki szkolnej w warunkach 

ustalonego reżimu sanitarnego. 

 2. Użytkownicy mają ograniczony dostęp do księgozbioru biblioteki. Zachęcamy do korzystania 

z dostępnych zasobów on-line.  

3. Czytelnia pozostaje wyłączona z pracy szkoły.  

4. Organizacja trybu pracy biblioteki  jest dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, uwzględnia 

harmonogram zajęć i konsultacji na terenie szkoły. Dyżury, zgodnie z zaleceniem dyrektora szkoły, 

podane są do wiadomości na stronie internetowej szkoły i biblioteki oraz przez dziennik 

elektroniczny. 

5. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej w programie MOL. Czytelnik ma 

możliwość dokonania rezerwacji książki na indywidualnym koncie w katalogu MOL oraz kontaktując 

się z bibliotekarzem za pośrednictwem e-dziennika.  

6. Odbiór zarezerwowanych książek w szkole jest możliwy podczas dyżurów bibliotekarzy oraz 

w innym terminie uzgodnionym z bibliotekarzem za pośrednictwem e-dziennika. 

7. Zwrot książek jest możliwy w czasie dyżurów pracy biblioteki oraz w godzinach pracy szkoły do 
oznakowanego kartonu wystawionego w holu szkoły.   

8. Czytelnicy mogą weryfikować stan wypożyczeń i zwrotów na indywidualnym koncie w katalogu 
MOL. 

9. Z biblioteki jednocześnie może korzystać 1 osoba. Pozostali zainteresowani oczekują w holu 

zachowując dystans społeczny.  

10. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz 

zachowania dystansu społecznego względem pracowników i innych osób. 

11. Odległość między stanowiskami pracy w bibliotece szkolnej uwzględnia wymagany dystans 

między pracownikami wynoszący minimum 1,5 m.  

12. Wszystkie materiały biblioteczne podlegają 72-godzinnej kwarantannie.  

13. Bibliotekarze reagują na zgłaszane przez uczniów oraz nauczycieli potrzeby i rozpatrują 

je indywidualnie. Zgłoszenia za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej: biblioteka@zs5.elk.pl 


