
Klasy 1 –  4    

 

Regulamin zwrotu podręczników i książek obowiązujący w okresie pandemii 

 

 

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i 

podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej. 

 

2. Nauczyciel bibliotekarz informuje rodziców i uczniów o tym jakie książki i podręczniki powinni 

oddać do biblioteki szkolnej. 

 

3. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o 

terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za 

książki. 

 
4. Klasy I oddają książki 22 czerwca w godzinach od 9.00 do 15.00 

 
5. Klasy II oddają książki 23 czerwca w godzinach od 9.00 do 15.00 

 

6. Klasy III oddają książki 24 czerwca w godzinach od 9.00 do 15.00 

       

 

7. Klasa 4 oddaje książki 25 czerwca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 

 

8. Nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą lub innym nauczycielem wyznaczonym przez 

dyrekcję koordynuje zwrot podręczników, dbając przede wszystkim o zachowywanie dystansu 

przestrzennego i dezynfekcję rąk. 

 

9. Zasady zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki: 

- podręczniki i książki należy przynieść zapakowane w reklamówkach opisanych na zewnątrz: 

   imię, nazwisko ucznia, klasa 

- uczeń lub rodzic oddający książki powinien posiadać maseczkę i rękawiczki jednorazowe 

- szkoła zapewni płyn do dezynfekcji rąk 

- zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach wynosi 3 dni 

- szkoła wyznaczy miejsce, w których będą zwracane książki oraz pomieszczenie do ich 

przechowywania na czas kwarantanny 

- nauczyciel bibliotekarz wyznacza sposób składowania oddawanych książek (pomieszczenie, 

skrzynia, pudła, reklamówka, wyznaczone regały, itp.). Odizolowane książki należy oznaczyć datą 

zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. 

- po upływie kwarantanny nauczyciele bibliotekarze wraz z wychowawcą lub innym nauczycielem 

wyznaczonym przez dyrekcję, dokonują oceny stanu technicznego zwróconych podręczników 



- jeśli podręcznik zostanie zniszczony lub zagubiony, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do 

odkupienia lub zwrócenia kosztu zakupu podręcznika - o czym zostaną poinformowani w terminie 

do 3 lipca.



 


