
Protokol za šolsko knjižnico v času ukrepov za preprečevanje 

širjenja bolezni COVID-19 

 

 

 Veljajo navodila kot za celotno šolo: 

- Pridejo le ZDRAVI (učenci, strokovni delavci in drugi zaposleni). 

- Umivanje rok, razkuževanje. 

- Uporaba mask. 

- Upoštevanje varnostne razdalje. 

 

Vstopanje v knjižnico, gibanje po njej in izposoja: 

- V knjižnico vstopajo le zdravi. 

- Učenci vstopajo posamezno. 

- Pred vstopom si umijejo roke. Ob vstopu si razkužijo roke. 

- Poskrbijo za varnostno razdaljo (1,5-2 m). 

- Čim manj se dotikajte različnih predmetov, površin in gradiva; le toliko kot je nujno 

potrebno. 

- Izogibajte se listanju knjig. 

- Preden vzamete knjigo s knjižne police si razkužite roke. Če se za knjigo, ki ste jo 

prelistali ne odločite, jo odložite v škatlo pri izposojevalnem pultu z napisom 

»PREGLEDANO GRADIVO« 

- Čitalnica je odprta. Učenec, ki želi uporabljati čitalnico, o tem obvesti knjižničarko, ki 

ga napoti k prosti mizi. Pri vsaki mizi je lahko le en uporabnik, tako je lahko v čitalnici 

hkrati največ 10 učencev. Po uporabi se mesto uporabe (miza) razkuži. 

 

Vračanje gradiva: 

- Vrnjeno gradivo bo po posodobljenih priporočilih NIJZ  prebrisano z alkoholnim 

robčkom ali razkužilom in bo odležalo 1 dan oz. bo odležalo 3 dni, preden bo varno 

predano v ponovno izposojo. 

 

 

 

 

 

 



Izvedba ur KIZ: 

- Izvajale se bodo ure KIZ, kjer bodo vsebine povezane z branjem, spodbujanjem 

branja, informacijsko pismenostjo, strategije za učenje, iskanje informacij, izvajanje 

bralnih projektov… 

- Ure se bodo izvajale: 

-  v knjižnici, 

- izven šole (na prostem, splošna knjižnica …, kjer se ravna po ukrepih, 

določenih za tisti prostor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      URNIK IZPOSOJE 2020/2021 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

P 
7.30 – 8.15 

Jutranji sestanek IZPOSOJA 
5.a 

IZPOSOJA 
6.b 

IZPOSOJA 
5.b 

IZPOSOJA 
6.a 

1. ura 
8.15 – 9.00 

IZPOSOJA  
1.a (na 14 dni) 

IZPOSOJA 
1.b (na 14 dni) 

   

2. ura 
9.05 – 9.50 

     

3. ura 
10.10 – 10.55 

     

4. ura 
11.00 – 11.45 

 OŠ KROG    

5. ura 
11.50 – 12.35 

IZPOSOJA 
7. b 

OŠ KROG IZPOSOJA  
8.b 

 IZPOSOJA 
2.a, 2.b 

6. ura 
12.40 – 13.25 

IZPOSOJA  
7.a 

OŠ KROG IZPOSOJA 
9.c 

IZPOSOJA 
4.a, 4.b 

IZPOSOJA  
3.a, 3.b 

7. ura 
13.30 – 14.00 
14.00 – 14.30 

 IZPOSOJA 
9.a 

IZPOSOJA 
9.b 

IZPOSOJA 
8.a 

 

 

                Tatjana Vučko, knjižničarka 


