Zasad wypożyczania książek/korzystania z biblioteki
w czasie zdalnego nauczania (od 19. 10. 2020 r.)
Preferowana forma wypożyczania książek, to rezerwacja wybranych tytułów
drogą online z wykorzystaniem możliwości systemu MOL NET +. W tym celu
należy:
• poprzez stronę internetową szkoły http://fredro.pl/ i dostępną tam zakładkę
E-Biblioteka zalogować się do katalogu MOL NET +
• Uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym korzystali z zasobów
biblioteki mają utworzone konto online na bazie adresu e-mailowego
wykorzystywanego do logowania się do dziennika elektronicznego
(uczniowie klas pierwszych, którzy w systemie rekrutacji podali adres inny
niż ten, który obecnie wykorzystują do logowania się do dziennika,
powinni kontaktować się w sprawie odblokowania dostępu do biblioteki
bezpośrednio z nauczycielem bibliotekarzem pisząc na adres
ksiaze_myszkin@wp.pl; dotyczy to również uczniów klas drugich
i trzecich, którzy do tej pory nie korzystali z biblioteki lub zmienili
adres e- mailowy)
• po zalogowaniu się na swoje konto, można przeglądać katalog (tytułowy,
autorów, rzeczowy) i dokonywać rezerwacji wybranych tytułów
dostępnych online – każdy uczeń zgodnie z regulaminem biblioteki może
jednocześnie wypożyczyć 3 książki – dokonać rezerwacji 3 tytułów
(wyjątek to Maturzyści, który mogą zarezerwować 5 tytułów)
• po kliknięciu w ikonę rezerwuj, zarezerwowane tytuły książek przesyłane
są na konto biblioteki szkolnej, ale wymagają potwierdzenia dostępności
ze strony nauczyciela bibliotekarza
• jeżeli książka fizycznie jest dostępna w zasobach biblioteki i nie podlega w
danej chwili przymusowej kwarantannie (każda zwrócona do biblioteki
książka podlega 2 dniowej kwarantannie), nauczyciel bibliotekarz odsyła
powiadomienie o gotowości do odbioru złożonego zamówienia; robi to
najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożenia rezerwacji
• po otrzymaniu powiadomienia Uczeń lub osoba przez niego wskazana np.
Rodzic powinien zgłosić się po przygotowany dla niego pakiet w czasie
dyżurów bibliotecznej dostępności dla Użytkowników tj. w godz.:
o poniedziałek
8.00 – 12.00
o wtorek
12.00 – 16.00
o środa
13.00 – 17.00
o czwartek
8.00 – 12.00
o piątek
12.00 – 16.00

• wchodząc do budynku szkoły i szkolnej biblioteki w celu odebrania
rezerwacji, Uczeń powinien zastosować wszystkie niezbędne środki
bezpieczeństwa:
o nie wykazywać objawów chorobowych (temperatura, kaszel, katar)
o zdezynfekować ręce
o założyć maseczkę zakrywającą usta i nos
o założyć rękawiczki ochronne
• wejście do biblioteki odbywa się pojedynczo, z zachowaniem co najmniej
2 metrów odległości przy kontakcie z nauczycielem bibliotekarzem czy
innym użytkownikiem biblioteki
• środki ochronne obowiązują również nauczyciela bibliotekarza

