
BIBLIOTEKA SZKOLNA - ZWROT KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  

- ZAPISY ORGANIZACYJNE I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA.  

ZWROT KSIĄŻEK 

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

i nauczyciela bibliotekarza określone dni . 

2. Nauczyciel  bibliotekarz przekazuje wychowawcom klas listę wypożyczonych przez 

uczniów książek . 

3. Bibliotekarz i wychowawca  powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny                     

o terminach zwrotów książek i podręczników. 

4. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres: 

blach.spoch@gmail.com   w celu kierowania zapytań o książki 

lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń. 

 

W dniach 09.06 ( wtorek) i 10.06. ( środa) uczniowie/opiekunowie powinni  zwrócić książki   

( ALE NIE PODRĘCZNIKI)   w godzinach od 8.00 do 12.00   z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa: 

 -   W pomieszczeniu biblioteki, przy biurku oprócz bibliotekarza może znajdować się 1 osoba, 

pozostałe zachowują minimum 1,5 metrowy dystans.  

- zwracane książki należy włożyć do reklamówki i opisać: (imię i nazwisko ucznia, klasa, 

numer telefonu rodzica).   

5. Osoby zwracające książki wchodzą  do szkoły ( w maseczkach)  tylko drzwiami od 

strony szatni  i udają się bezpośrednio  do biblioteki, następnie opuszczają szkołę tą samą 

drogą.  

 

ZWROT PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 

1. Rodzice uczniów klas 1-3 oraz uczniowie kl.8 oddają podręczniki szkolne  
w dniu 19 czerwca ( piątek)  w godzinach 8.00-12.00 z zachowaniem obowiązujących 

zasad bezpieczeństwa; zwracane podręczniki należy włożyć do reklamówki i opisać:                  

(imię  i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica). Oddanie podręczników ( ilość 

oddanych sztuk ) będzie potwierdzane podpisem osoby odbierającej na wcześniej 

przygotowanej przez bibliotekarza liście.  

2. Uczniowie klas: 4, 5a, 5b   oddają podręczniki szkolne w dniu 22 czerwca                               
( poniedziałek)  w godzinach  8.00- 12.00   z zachowaniem obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa; zwracane podręczniki należy włożyć do reklamówki i opisać:                     

(imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica). Oddanie podręczników ( ilość 

oddanych sztuk ) będzie potwierdzane podpisem osoby odbierającej na wcześniej 

przygotowanej przez bibliotekarza liście.   

3.  Uczniowie klas: 6a, 6b, 7    oddają podręczniki szkolne w dniu 23 czerwca ( wtorek)  
w godzinach  8.00- 12.00   z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa; 



zwracane podręczniki należy włożyć do reklamówki i opisać: (imię i nazwisko ucznia, 

klasa, numer telefonu rodzica). Oddanie podręczników ( ilość oddanych sztuk ) będzie 

potwierdzane podpisem osoby odbierającej na wcześniej przygotowanej przez 

bibliotekarza liście.                                                               

                                             

4. Nauczyciel bibliotekarz oraz wychowawcy klas przypominają uczniom i rodzicom zasady 

zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot 

podręczników   w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych 

ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane 

pogięte kartki, sklejone rozdarcia), konieczność przebywania w szkole w  maseczce                 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

5. Osoby dokonujące zwrotu podręczników:                                                                                             

- podręczniki należy zapakować w reklamówki oraz opisać: (imię i nazwisko ucznia, klasa, 

numer telefonu rodzica).                                                                                                                     

Oddanie podręczników ( ilość oddanych sztuk ) będzie potwierdzane podpisem osoby 

odbierającej na wcześniej przygotowanej przez bibliotekarza liście.  Następnie 

egzemplarze będą odkładane w wyznaczonym miejscu.                                                                 

Po upływie kwarantanny ( 3 doby), nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu 

technicznego zwróconych podręczników.  

6. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia LUB NIEODDANIA książki lub podręcznika rodzic 

zobowiązany jest do zakupu egzemplarza, bądź wpłaty na wskazane konto, o czym 

zostanie poinformowany telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny  lub mailowo. 

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

8. Oddane książki pozostają w kwarantannie przez 3 dni w wyznaczonym do tego miejscu. 

9. Stanowisko przyjmowania zwrotów podręczników wyznacza dyrektor szkoły. 

10. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania dystansu co najmniej 1,5 m pomiędzy sobą. 

 

NINIEJSZY REGULAMIN JEST ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYTYCZNYMI GIS, MZ, I MEN 
DLA SZKÓŁ ORAZ PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZYJĘTYMI W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W OCHOJNIE W ZWIĄZKU  Z EPIDEMIĄ ZWIĄZANĄ Z COVID- 19. 

 

 

                                                                                                 Biblioteka szkolna  

                                  Szkoły Podstawowej im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie 

 
 


