
PROCEDURY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH 

MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

SZKOŁA PODSTAWOWA W POMIECHÓWKU 

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 

2019/2020 biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór wypożyczonych lektur, 

podręczników szkolnych oraz innych materiałów. Na czas trwającej pandemii 

CIVID-19 w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania 

zobowiązane są wszystkie osoby zwracające książki. 

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkołyzasady i terminy 

zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej. 

2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w określone 

dni w celu uniknięcia grupowania się osób. 

3. Podręczniki klas I – III będą przyjmowane w dniach 17 – 19 czerwca. 

4. Podręczniki klas IV – VIII będą przyjmowane w dniach 15 – 19 czerwca. 

5. Zwrot wszystkich podręczników nie później niż do 19 czerwca. 

6. Szczegółowy harmonogram zwrotu podręczników i książek zostanie 

umieszczony na stronie internetowej szkoły. 

7. Wychowawca powiadamia uczniów/rodzicówprzez dziennik 

elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek 

i podręczników oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzenia/zniszczenia 

podręcznika o obowiązkujego odkupienia. 

8. Rodzicomi uczniom przypomina się o zasadach zwrotu 

wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami w 

regulaminie. Zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych 

okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi 

na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone 



rozdarcia, podpisanie każdego podręcznika. W razie potrzeby 

przetrzeć okładkę książkę wilgotną ściereczką w celu usunięcia 

zabrudzeń. 

9. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być 

w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania 

odpowiedniego dystansu – min. 2m. 

10. Zwracane podręczniki i książki dla klas IV-VIII  będą przyjmowane 

wsali gimnastycznej. Osoby zwracające podręczniki wchodzą do szkoły 

bocznym wejściem od strony sali gimnastycznej zgodnie z ustalonym 

harmonogramem i według klasowej listy. 

11. Zwracane podręczniki i książki dla klas I- III będą przyjmowane na  

korytarzu przy świetlicy szkolnejzgodnie z ustalonym harmonogramem     

i według klasowej listy. 

12. Po upływie kwarantanny komisja do zwrotu podręczników dokona oceny 

stanu technicznego zwróconych podręczników. 

13. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są 

zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez komisję lub 

wpłaty równej kwocie zakupionego podręcznika w ustalonym terminie, 

o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych 

narzędzi komunikacyjnych. 

14. Przynoszoneksiążki będą odkładane na stół specjalnie do tego 

przygotowany, w celu sprawdzenia stanu ilościowego podręczników 

zgodnego z protokołem wypożyczenia. Po przyjęciu książek każdorazowo 

zdezynfekowany zostanie blat, na którym leżały książki. 

15. Zwrot podręczników potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) 

na liście udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza. 

 


