Procedury zwrotu podręczników szkolnych i książek przez uczniów kl. V – VIII
w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach w związku z pandemią
COVID – 19

Zasady ogólne:

1.

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

oddać do biblioteki szkolnej.

2.

Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o

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

3.

Uczniowie zwracają podręczniki wg następującego harmonogramu:

klasa 5 a i 5 b - wtorek 23 czerwca w godzinach od 9.00 do 15.00
klasa 5 c i 5 d - środa 24 czerwca w godzinach od 9.00 do 15.00
klasy 6 - 22 czerwca w godzinach od 9.00 do 15.00
klasy 7 będą oddawać podręczniki we wrześniu (ponieważ mija 3 letni okres ich użytkowania).
klasy 8 - 19 czerwca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 15 .00
4.

Nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą lub innym nauczycielem wyznaczonym przez

dyrekcję koordynuje zwrot podręczników, dbając przede wszystkim o zachowywanie dystansu
społecznego (ok 2m) i dezynfekcję rąk.
5.

W miejscu składania podręczników może jednocześnie przebywać 2 uczniów lub rodziców.

Zasady zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki:

1. Podręczniki należy składać w nowym skrzydle szkoły w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela
bibliotekarza (czytelnia biblioteki szkolnej lub dodatkowo sala nr 3).
2. Podręczniki i książki należy przynieść zapakowane w reklamówkach opisanych na zewnątrz:
Imię, nazwisko ucznia, klasa.

3. Uczeń lub rodzic oddający książki powinien posiadać maseczkę i zdezynfekować ręce.
4. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach wynosi 3
dni.
5. Odizolowane książki nauczyciel bibliotekarz oznacza datą zwrotu i wyłącza z wypożyczania do
czasu zakończenia kwarantanny.
6. Po upływie kwarantanny nauczyciele bibliotekarze wraz z wychowawcą lub innym nauczycielem
wyznaczonym przez dyrekcję, przenoszą książki do biblioteki oraz dokonują oceny stanu
technicznego zwróconych podręczników.
7. 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.

