
Procedury zwrotu książek do biblioteki 

w dniach  9.06-23.06.2020r. w sytuacji pandemii 
 

 

1. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminie zwrotu książek 

oraz ewentualnej konieczności ich odkupienia (zgubienie, zniszczenie). 

2. Zwracane podręczniki powinny być w komplecie, bez foliowych okładek, wygumkowane, 

sklejone rozdarcia, w środku książki powinny być podpisane długopisem: imię, nazwisko, 

klasa. 

3. Tytuły książek dla poszczególnych klas znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

Ilości zwracanych podręczników w poszczególnych klasach (bez zeszytów ćwiczeń): 

- klasa 4 - 9 sztuk, 

- klasy 5 – 10 sztuk, 

- klasy 6 – 10 sztuk, 

- klasy 7 – 14 sztuk (nie wszyscy posiadają dodatkowe zbiory zadań do matematyki i fizyki, 

należy zwrócić te książki, które są u ucznia na koncie), 

- klasy 8 – 11 sztuk 

4. W przypadku książek zgubionych, zniszczonych rodzice / opiekunowie prawni są 

zobowiązani do ich odkupienia. 

5. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów / rodziców w określone dni (w celu 

uniknięcia grupowania się osób). W związku z koniecznością przejścia przez książki 72 

godzinnej kwarantanny prosimy o przestrzegania podanych dni zwrotów dla 

poszczególnych klas. 

6. Miejscem, w którym będą składane książki przez uczniów i miejscem ich późniejszej 

kwarantanny będzie hol na parterze szkoły. Dokładne miejsce ich odkładania będzie 

wskazywała osoba z obsługi szkoły.   

7. Podręczniki i lektury powinny być zapakowane w reklamówkę. Należy opisać na zewnątrz: 

zawartość reklamówki (tytuły lektur i podręczników), imię, nazwisko, klasa, data zwrotu. 

8. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

podręczników i lektur. O konieczności odkupienia książki rodzic / opiekun dowie się 

poprzez dziennik elektroniczny. 

9. Osoby zwracające książki powinny być zaopatrzone w maseczki oraz rękawiczki. Wszyscy 

proszeni są o zachowanie należytego odstępu. 

10. Podpisane książki w reklamówkach można składać w holu szkoły na parterze w godzinach 

funkcjonowania szkoły od godz. 7:00 do godz. 15:00. 

11. Niezwrócenie kompletnego zestawu podręczników / lektur będzie skutkowało 

nieotrzymaniem kompletu podręczników we wrześniu. 

12. Jeżeli podręczniki / książki ucznia znajdują się w szafce na terenie szkoły (klasy 4-8) . 

Po zgłoszeniu tego faktu osobie z obsługi  uczeń może podejść do swojej szafki. Wyjmuje z niej 

książki potrzebne do oddania i  wkłada je do reklamówki. W tym czasie powinien opróżnić swoją 

szafkę z pozostałych rzeczy oraz zabrać je do domu. Wszystko powinno się odbywać w reżimie 

sanitarnym (maseczki, rękawiczki, odstępy). 

13. Jeżeli podręczniki / książki ucznia znajdują się w sali (klasy I-III). 

W wyznaczonych dniach nauczyciel wychowawca przygotowuje przybory i książki oraz podpisuje 

je. Opiekunowie / rodzice nie wchodzą do klas. Wszystkie rzeczy będą do odbioru przy sklepiku 

szkolnym. Powinno to mieć miejsce w wyznaczonym dniu i w godzinach pracy szkoły 7:00 – 15:00. 

Wszystko powinno się odbywać w reżimie sanitarnym (maseczki, rękawiczki, odstępy). 

14. Czas spędzony w szkole prosimy ograniczyć do minimum. 

 

 

 

 



 

Plan zwrotów podręczników: 

 

9.06.2020 r. - klasy 5 i 6 

10.06.2020 r. – klasy 3 (również podręcznik do języka angielskiego) 

15.06.2020 r. klasy 2 (również podręcznik do języka angielskiego) 

22.06.2020 r. - klasy 4,7,8 

23.06.2020 r – klasy 1 (również podręcznik do języka angielskiego) 

 

 

 

UWAGA 

 

 Wszyscy uczniowie / opiekunowie / rodzice  powinni opróżnić szafki / koszyki z 

przyborami tylko podczas zwrotu książek w wyznaczonym terminie. Przypominamy o 

konieczności posiadania reklamówki do zabrania w niej wszystkich znajdujących się w 

szafce rzeczy 

 Jak co roku przyjmujemy tylko komplety książek. Prosimy sprawdzić, które książki są 

zniszczone, zgubione i niezwłocznie je odkupić. Dopiero wtedy przynieść pełny komplet. 

 W celu ograniczenia wizyty w szkole do jednorazowej należy odkupić książki (które tego 

wymagają) i przyjść z kompletem podręczników w terminie dodatkowym: 23.06.2020 r. 

 Jeżeli uczeń / opiekun / rodzic nie może stawić się w wyznaczonym dla niego terminie, nie 

zdążył odkupić książki - przychodzi w terminie dodatkowym. 

 

Wyznaczamy dodatkowy termin na zaległości 23.06  w godzinach 7:00 – 15:00. Miejsce odkładanie 

zestawów zostanie wskazane przez osobę z obsługi szkoły.        


