
Regulamin zwrotu podręczników i książek 

do biblioteki szkolnej w czasie pandemii 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy 

o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. 

Podręczniki oraz zaległe książki i czasopisma należy oddać w wyznaczonych terminach 

w godzinach od 9.00 do 13.00. Prosimy, aby uczniowie /rodzice starali się przestrzegać 

wyznaczonych godzin i w danym dniu przychodzili zgodnie z planem. 

1. Daty oddawania podręczników oraz innych książek: 

 15.06.2020 r. kl. 4a – od 9.00 do 10.50,  4b – od 11.00 do 13.00 (komplet to 9 egz.) 

 16.06.2020 r. kl. 5a – od 9.00 do 10.50,  5b – od 11.00 do 13.00 (komplet to 10 egz.) 

 17.06.2020 r. kl. 6a – od 9.00 do 10.30,  6b – od 10.40 do 12.10 ,                               

6c – od 12.20 do 13.30  (komplet to 10 egz.) 

  18.06.2020 r. kl. 7a, – od 9.00 do 10.30,  7b – od 10.40 do 12.30                          

(komplet to 12 egz.) 

 19.06.2020 r. kl. 8a,  8b – od 11.00 do 13.00   (komplet to 12 egz.) 

 22.06.2020 r. kl. 1a, 1b – od 9.00 do 10.30, 2a, 2b – od 10.40 do 12.00                   , 

3a, 3b – od 12.10 do 13.30  (podręcznik do edukacji i j. angielskiego) 

2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, 

wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się 

osób). 

3. Harmonogram zwrotu podręczników i książek zostanie umieszczony na stronie 

internetowej szkoły. 

4. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały 

kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia . 

5. Rodzicom i uczniom przedstawia  się zasady zwrotu wypożyczonych podręczników 

i książek (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie 

zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – 



wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia) – osobno zapakowane i podpisane 

powinny być oddawane książki (np. lektury) 

6. Za książki i podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są 

zobowiązani do zapłacenia lub do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela 

bibliotekarza w ustalonym terminie. 

7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce 

oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu  

– min. 2 m. 

8. Przyniesione książki i podręczniki należy zostawić w  wyznaczonej przy wejściu do szkoły 

strefie przebywania. 

9. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane 

o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych: 

• przyjmowane będą komplety podręczników 

• komplet podręczników  należy przewiązać sznurkiem (aby można było widzieć ich 

grzbiety) ewentualnie umieścić w cienkiej reklamówce 

• na wierzchu każdego kompletu musi być umieszczona kartka z : imieniem 

i nazwiskiem ucznia oraz klasą i numerem w dzienniku                                                                                     

• wypożyczone książki (np. lektury) powinny być zapakowane osobno i również opisane: 

imię, nazwisko i klasa.  

10.  Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego 

zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest do odkupienia, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub 

za pomocą innych narzędzi komunikacji. 

11.Nauczyciel bibliotekarz drogą elektroniczną przekaże informację wychowawcy i uczniowi 

o stanie konta czytelnika. 

 

 

 


