
Zarządzenie Nr 18/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prandocinie  

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

w sprawie procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w czasie 

funkcjonowania biblioteki szkolnej w okresie epidemii COVID-19. 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), § 2 ust. 2 pkt 7 oraz 

§ 3 pkt. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 

410 z późn. zm.), § 9a, § 9b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), wytyczne 

GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Od dnia 3 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Prandocinie w godzinach 

od 8.00  do 14.00 będzie możliwość korzystania z biblioteki szkolnej według 

załączonego harmonogramu. 

2. Z dniem 3 czerwca 2020 r. wprowadzam procedurę bezpieczeństwa w Szkole 

Podstawowej w Prandocinie  podczas korzystania z biblioteki szkolnej w okresie 

epidemii COVID-19 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia 

3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników, rodziców i uczniów wszystkich 

klas , którzy     będą  korzystać z biblioteki szkolnej. 

4. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści 

niniejszego zarządzenia na tablicy informacyjnej 

5. Podanie do wiadomości rodzicom następuje poprzez zamieszczenie treści 

procedury na stronie internetowej Szkoły/ w dzienniku elektronicznym   

§ 2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Szkoły 

Kazimierz Maciaszek 



Załącznik Nr 1  

do zarządzenia Nr 18/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prandocinie 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRANDOCINIE 

w czasie funkcjonowania biblioteki szkolnej w okresie epidemii COVID-19. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na 

terenie Szkoły Podstawowej w Prandocinie zwaną dalej „Szkołą” oraz rodziców i 

uczniów korzystających z biblioteki szkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19,  

2. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas korzystania z biblioteki szkolnej w czasie epidemii związanej 

z COVID-19 na terenie Szkoły. 

3. Procedura określa minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 poprzez działania i środki zapobiegawcze, 

które mają zapewnić dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły 

bezpieczne warunki i pomogą w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii 

związanej z COVID-19.  

 

II. BIBLIOTEKA SZKOLNA 

1. Biblioteka szkolna czynna będzie od 3 czerwca 2020 r. ( środa, czwartek, piątek) 

do odwołania w godzinach od 8.00 do 14.00 

2. Zachęcanie do uczniów do korzystania z dostępnych bezpłatnych zasobów on-line. 

3. Organizacja stanowiska pracy uwzględnia wymagany dystansu przestrzenny 

między pracownikami (minimum 1,5 m). 

4. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia pomieszczeń. 

5. Wytyczne dla pracowników: 

a) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć 

ręce wodą z mydłem. 

b) Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas 

wykonywania obowiązków. 



c) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane są 2 metry). 

6. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, 

szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni 

dotykowych, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. 

7. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej 

liczbie uczniów, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece. 

8. Organizację sposobu korzystania z biblioteki uwzględniającą wymagany dystans 

przestrzenny (minimum 2 metry). 

9. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie 

na podłodze), jeśli takie są wyznaczone. 

10. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów 

kartkowych 

11. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 

numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

13. Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres min. 3 dni do skrzyni, pudła, 

torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. 

Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do 

czasu zakończenia kwarantanny i po tym okresie włączyć do ponownego użytkowania. 

Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na 

kwarantannę. 

14. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na 

szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać 

książek lampami UV. 

15. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na 

którym leżały książki. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego 

zarządzenia w tym zakresie. 

2. Procedura obowiązuje do odwołania. 

 

 



Załącznik Nr 2 

 
Harmonogram zwrotu podręczników szkolnych. 

  
1. Terminy i zasady zwrotu podręczników szkolnych i książek w okresie zagrożenia 

epidemiologicznego. 

 
2. Godziny pracy biblioteki szkolnej: 

Środa         8.00 – 14.00 
Czwartek   8.00 – 14.00 
Piątek        8.00 – 14.00 
 
3. Ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich pozostawiamy komplet 

podręczników wraz z wypożyczonymi książkami (lektury, bajki) na świetlicy szkolnej. 
Książki powinny być zapakowane w torbę foliową lub pudełko. Na opakowaniu 
należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, klasę, ilość sztuk oraz datę zwrotu.  

4. Książki podlegają kwarantannie – 3 dni. Po tym czasie zostaną sprawdzone  
i odpisane  z karty ucznia.  Proszę o zdjęcie foliowych okładek z podręczników. 

5. Terminy zwrotu podręczników przez poszczególne klasy: 
 
9 czerwca       klasa V    8.00 – 10.00    klasa  IV     10.00 – 12.00 
10 czerwca       klasa VII  8.00 – 10.00    klasa  VI     10.00 – 12.00 
18 czerwca       klasa  VIII   8.00 
19 czerwca      klasy I – III   8.00 – 12.00 

 


