
Zasady oddawania podręczników  

do biblioteki szkolnej. 

1. Podręczniki oddajemy w określonych dniach i godzinach (harmonogram 

podany został wcześniej. Znajduje się  na stronie internetowej szkoły w 

zakładkach: Aktualności- 29 maja, Biblioteka i SU  - 29 maja, 

Komunikaty – 29 maja ). Dla ułatwienia zamieszczam go także poniżej: 

poniedziałek 8  czerwca Renata Szczepaniak-Knul zwrot podręczników klasy 

I, II, III do Kwiatkowic 

8.00. -9.00 klasa I 

9.00-10.00 klasa II 

10.00-11.00 klasa III 

11.00 -13.00 klasa I, II, III, 

osoby, które nie oddały 

wcześniej 

wtorek 9 czerwca Małgorzata Kujawińska zwrot podręczników klasy 

IV, V 

10.00 – 11.00 klasa IV 

12.00 – 14.00 klasa V 

14.00 – 15.00 dzieci z klasy 

IV i V, które nie oddały 

wcześniej 

środa 10 czerwca Renata Szczepaniak-Knul zwrot podręczników klasy 

VI, VII, VIII 

8.00. -9.00 klasa VI 

9.00-10.00 klasa VII 

10.00-11.00 klasa VIII 

11.00-13.00 klasa VI, VII, 

VIII, osoby, które nie oddały 

wcześniej 

Klasa VIII ostateczny termin 

zwrotu książek do biblioteki 

 

2. Przygotowanie podręczników do oddania:  

• Wyjmujemy z książek wszystkie zakładki, notatki, wszelkie 

karteczki, wycieramy zaznaczenia i podkreślenia, 

• Zdejmujemy okładki, 

• Po zdjęciu okładek , podręczniki dezynfekujemy z zewnątrz  za 

pomocą chusteczek nawilżanych lub ściereczki spryskanej 

spirytusem albo środkiem dezynfekującym, 



• Pod żadnym pozorem nie wolno bezpośrednio spryskiwać książek 

środkami dezynfekującymi  albo myć ich za pomocą wody i 

detergentów. Nie dezynfekujemy też podręczników w środku. 

3. W wyznaczonym dniu przynosimy wszystkie podręczniki. 

4. Uczniowie klas I-III oddają podręczniki i wszystkie wcześniej 

wypożyczone książki do biblioteki w Kwiatkowicach. 

5. Do biblioteki wchodzimy pojedynczo, w maseczkach, po uprzednim 

zdezynfekowaniu rąk. 

6. Podręczniki odkładamy we wskazane przez bibliotekarkę miejsce i 

czekamy na ich odpisanie z karty wypożyczeń. 

7. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest możliwe oddanie podręczników i 

książek w wyznaczonych terminach, można to zrobić  w każdy inny dzień 

pracy biblioteki szkolnej (gdzie znajduje się harmonogram pracy 

napisałam w punkcie 1). 

8. Razem z podręcznikami można oddawać książki wypożyczone wcześniej 

z biblioteki. 

     

 

Renata Szczepaniak-Knul 


