
dotyczące obsługi czytelników i funkcjonowania BIBLIOTEKI                                                             

ZSP im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie                                                                     

podczas epidemii,  stan na 24 października 2020 roku.

 

1. Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Harmonogram dyżurów 
wypożyczeń i zwrotów książek i pracy biblioteki zamieszczone są na stronie                  
zsp-zakliczyn.pl, przed wejściem do szkoły, biblioteki i w pokoju nauczycielskim. 

2. Uczniowie, którzy nie ukończyli lat 18, oraz inne osoby, których zdolność                        
do czynności prawnych jest ograniczona, korzystają ze zbiorów Biblioteki                         
za pisemną zgodą opiekuna prawnego/rodzica. Uczeń okazuje oświadczenie1                 
w szkole. 

3. Zbiory są udostępniane wyłącznie po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub 

mailowej, na adres: bibliotekaszkolna57@gmail.com lub tel. 14 6653409 wew. 19.                                                                                                                  
Czytelnik może zamówić jednocześnie nie więcej niż 4 jednostki biblioteczne.  

 podając: Imię i nazwisko, klasa,  

 podając dane publikacji: autor, tytuł książki, wydawnictwo.  
NP. Nowak Joanna 1LO; Sofokles,  Król Edyp, Wydaw. GREG                                                     

      Realizacja zamówień jest uzależniona od statusu zbiorów, ich stanu zachowania oraz czasu ich 
bibliotecznego przysposobienia do udostępnienia. 

4. Przed wejściem do budynku szkoły i Biblioteki obowiązkowe jest zakrywanie 
nosa i ust poprzez użycie maseczek, przyłbic oraz dezynfekowanie rąk.  

5. Czytelnicy mają możliwość wejścia do Biblioteki w dniu poprzedzonej 
rezerwacją  o wyznaczonej godzinie.  

6. W Bibliotece mogą przebywać jednocześnie 3 osoby (2 osoby wypożyczające                  
i bibliotekarz). Obowiązkowe jest zachowanie dystansu do 2m między osobami 

przebywającymi w bibliotece. Po dokonaniu zwrotów i wypożyczeń z zachowaniem ciszy                       
i porządku, czytelnik opuszcza bibliotekę i budynek szkoły.   

7. Wypożyczalnia to oddzielona strefa dla czytelników z oszkloną ladą i dwa wydzielone 

stanowiska w punkcie kontaktu, przeznaczone do zwrotów oraz wypożyczeń. 

8. Zwrócone książki przez użytkownika podlegają 3-dniowej kwarantannie. 
(Woluminy odłożone są na okres 3 dni do pudła i oznaczone datą zwrotu. Po zakończeniu 
kwarantanny układane na wydzielonych półkach w magazynie bibliotecznym, są ponownie 
włączone do użytkowania). 

Uwaga! Odmiennie należy czynić z książkami, które zostały wypożyczone do domu. O ile 

biblioteka rekomenduje poddawanie kwarantannie zbiorów zwracanych przez użytkowników 
do biblioteki na okres 3 dni i ma gwarancję dezynfekcji rąk przez czytelnika dotykającego 



książki o tyle nie wie, kto dotykał książek wypożyczonych do domu. Zatem okres 3 dni 
kwarantanny książek wypożyczanych do domu jest zalecany. 

9.Linki do bezpłatnych zasobów dydaktyczno-edukacyjno-wychowawczych on-line:                            

https://lektury.gov.pl                                                                                                                                          
(portal ułatwiający uczniom bezpłatne zapoznawanie się z utworami literackimi będącymi na 
liście lektur szkolnych); 

https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie/dla ucznia, rodzica, nauczyciela   

      (Od  br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczęła emisję specjalnych pasm edukacyjnych  dla 
młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje 
publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, Lektury, Lekcje historii, Lekcje 
literatury itp. dostosowane do podstawy programowej. Materiały prezentowane na kanałach 
Telewizji Polskiej służą do zdalnej pracy z uczniami); 

www.nowaera.pl/dla-rodzica/dla ucznia/dla nauczyciela                               
(portal z dostępem do materiałów dydaktycznych, podręczników, karty pracy ucznia, ćwiczeń, 

testów sprawdzających wiedzę w tym maturalnych itp. - należy się zalogować); 
 

https://pazdro.com.pl/strefa-nauczyciela/ (należy się zalogować). 
 

Dodatkowe obostrzenia 
W związku z wprowadzeniem od soboty 24 października 2020 roku strefy czerwonej w całym kraju, Biblioteka 

szkolna  przypomina rodzicom, uczniom i nauczycielom o obowiązku zastosowania się do przepisów 
opublikowanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zachęca do 
zapoznawania się z kolejnymi rozporządzeniami zmieniającymi (aktualne: z dnia 23 października 2020 roku). 
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