Regulamin pracy biblioteki w związku z obostrzeniami wprowadzonymi od
dnia 9 listopada 2020 r.

1. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez Radę Ministrów od dnia 07
listopada 2020, utworzono procedury pracy dla biblioteki szkolnej w Szkole
Podstawowej w Sułowie
2. Celem procedur jest:


zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,



umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej oraz online



realizacja działalności biblioteki w formie stacjonarnej oraz online

3. Procedury wypożyczania książek/podręczników


Zamówienia na książki proszę składać drogą online na adres mailowy

joanna-dolna@wp.pl lub dolna.joanka@gmail.com lub w sekretariacie szkoły pod
numerem 71 38 47 350


Proszę o podanie tytułu książki oraz dnia i godziny odbioru



Książki zostaną przygotowane , zapakowane oraz przekazane do odbioru w
wyznaczonym terminie



Odbioru książek dokonuje osoba dorosła .



Dyżur dla wypożyczeń stacjonarnych, biblioteka pełni w poniedziałki od godziny
7:30 do godziny 11:00 oraz w czwartek od godziny 10 do 12 .

4. Praca biblioteki w trakcie realizacji zajęć w formie zdalnego nauczania
1) Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają dostęp do
kultury, wiedzy i informacji.
2) Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
3) Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych online.
4) Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy
aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
5) Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać
proces dydaktyczny.

6) Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek,
teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek,
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.
7. Strona internetowa biblioteki szkolnej https://sites.google.com/view/bibliotekasp/
8. O wszelkich zmianach informować będziemy na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Joanna Dolna

