
 

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU 

Z DNIA 30.09.2020r. 

 

w sprawie:   wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Szkolno - Środowiskowej w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Ustroniu 

1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 
r. § 14 ust. 1 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 nr 6, poz. 69, z późn. zm.). Ustawa z 14.12.2016 
r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U.  z 2020 r. poz. 910) 

 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu zarządza, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadzić do stosowania „Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole 
Podstawowej nr 5 w Ustroniu”- załącznik nr 1 
 

§ 2. 
 

 
Traci moc zarządzenie Nr ….2018 z dnia 14.02.2018r.                 
 

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik do Zarządzenia 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu 
Nr 31/2020 z dnia 30.09.2020r.                 

 
 

REGULAMIN BIBLIOTEKI 
SZKOLNO – ŚRODOWISKOWEJ 

W SP-5 W  USTRONIU 
 
 

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły 
i mieszkańcy Ustronia w godzinach wywieszonych na tablicy ogłoszeń. 

2. Każdy czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu biblioteki. 
3. Jednorazowo można wypożyczyć do 3 woluminów, a dorośli czytelnicy 

do 4 woluminów. 
4. Okres wypożyczenia nie może przekroczyć 30 dni. 
5. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia, pod warunkiem braku 

zapotrzebowania na określoną książkę ze strony innych czytelników. 
6. Na prośbę czytelnika można rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez 

innych czytelników. 
7. Z zasobów księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu 

w czytelni. 
8. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek wypożyczonych oraz oceny 

ich stanu przed wypożyczeniem. 
9. O wszelkich uszkodzeniach i zanieczyszczeniach książek należy informować 

bibliotekarza. 
10.  Za szkody wynikłe ze zagubienia książki, uszkodzenia itp. czytelnik ponosi 

odpowiedzialność materialną. 
11.  Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń. 
12.  Czytelnicy, którzy nie zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu, mogą 

być w szczególnych przypadkach pozbawieni prawa korzystania z biblioteki. 
13.  W bibliotece należy zachować ciszę. 
14.  Podczas przerw w bibliotece przebywają tylko ci uczniowie, którzy wypożyczają 

bądź zwracają książki, przygotowują się do lekcji lub czytają czasopisma. 
15.  Z biblioteki korzystamy w wyznaczonych godzinach. 
16. W okresie obowiązywania szczególnych przepisów sanitarnych związanych z 

panującą epidemią Covid-19 w Bibliotece obowiązuje: 
a. przebywając w bibliotece zachowujemy bezpieczną odległości od rozmówcy - 
minimum 1,5 m, 



b. regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 
użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, 
c. po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo przenieść książki na 
3- dniową kwarantannę. 
d. uczniowie korzystają z biblioteki wyznaczone dni tygodnia - każda klasa w inny 
dzień w trakcie lekcji pod opieką nauczyciela, 
e. ograniczenie wolnego dostępu do użytkowania księgozbioru. 

17. Realizacja przyjmowania zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela 
bibliotekarza w okresie panowania epidemii Covid-19 przedstawia się następująco: 

a. okres kwarantanny dla książek i innych materiałów zwracanych do biblioteki 
wynosi minimum 3 dni. Oznacza to, że materiały przyjęte od czytelnika nie mogą być 
wypożyczone wcześniej niż po 3 dniach od daty ich zwrotu do biblioteki, 
b. kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, 
c. przyjęte książki będą odkładane do innego pomieszczenia. Odizolowane 
egzemplarze będą oznaczane datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu 
zakończenia kwarantanny. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy 
stosować rękawiczki, 
d. książek zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 
dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do 
dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości 
utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV, 

18. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. 
Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 

 

 

 

 

 

 


