Nowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS,
MEN.

Dla bezpieczeństwa nas wszystkich i w trosce o zdrowie naszych
Czytelników, ale również nauczyciela bibliotekarza wprowadzamy
nowe zasady funkcjonowania biblioteki w Szkole Podstawowej nr 3
im. Orła Białego w Ciechanowie.
1. Wypożyczenia- bez wolnego dostępu do półek w wydzielonym miejscu biblioteki z zachowaniem
ogólnie wymaganych zasad bezpieczeństwa.
2. Przy stanowisku zwrotów /wypożyczeń książek będzie mogła przebywać jedna osoba, a w razie
kolejki prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości.
3. W czytelni/przed lub po lekcjach/ mogą przebywać dwie osoby przy zachowaniu bezpiecznej
odległości. Książki będą podawane wyłącznie przez bibliotekarza. Zajmowane stanowiska będą
każdorazowo dezynfekowane.
4. Od dnia otwarcia biblioteki, zamówienia na książki można wrzucić do bibliotecznej skrzynki
pocztowej, która będzie umieszczona przy drzwiach wejściowych do biblioteki.
-Przy zamawianiu książek proszę podać autora i tytuł książki oraz imię, nazwisko i klasę np: Julka
Nowacka kl. 5 h - H. Sienkiewicz "W pustyni i w puszczy" /proszę podać datę zamówienia np:
10 . 09. 2020 r./
- Obowiązujące lektury może zamówić nauczyciel-polonista i wychowawca przez librusa.
5.Można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni oraz lekturę na miesiąc.
6. Zamówione książki należy odebrać w przeciągu 3 dni roboczych. Po upływie terminu, rezerwacja
zostanie anulowana.
7.Zwracane przez Czytelnika książki obowiązkowo podlegają 48 godzinnej kwarantannie i nie będą w
tym czasie wypożyczane.
8. Nie wolno dezynfekować książek we własnym zakresie.
9. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
10. Stanowisko obsługi Czytelnika zgodnie z wymogami epidemicznymi wyposażone będzie w płyn
do dezynfekcji dłoni.

DZIAŁANIE BIBLIOTEKI
1) Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury,
wiedzy i informacji.
2) Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
3) Nauczyciel bibliotekarz jest w kontakcie z czytelnikami, proponując różne formy aktywności w
formie konkursów, zabaw literackich.
6) Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces
dydaktyczny.
7) Na stronie internetowej szkoły, w zakładce biblioteka oraz w librusie są umieszczane linki do
darmowych audiobooków i e-booków, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury
oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych
zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do
filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
8) Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji,
konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:
– linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź
uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,
– linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych,
– informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci.

