
 
PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 
Szanowni Państwo! 
Zwracamy się z prośbą o zapoznanie z poniższym regulaminem oraz 
harmonogramem zwrotu podręczników i książek wypożyczonych ze szkolnej 
biblioteki. 

1. Informujemy, że zgodnie z wytycznymi, czas kwarantanny dla książek i 
innych materiałów przechowywanych w bibliotekach wynosi od 24 do 72 
godzin. 

2. Bibliotekarz, w okresie kwarantanny książek/podręczników szkolnych, nie 
ma bezpośredniego kontaktu ze zwracanymi materiałami. 

3. Uczeń lub rodzic dokonujący zwrotu podręczników szkolnych/książek 
powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Należy zachować minimum 
dwumetrową odległość między osobą zwracającą a nauczycielem 
bibliotekarzem. 

4. Podręczniki będą odkładane przez osobę zwracającą w miejsca wskazane 
przez nauczyciela bibliotekarza. 

5. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu 
technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia 
zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, 
 o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego. 

6. W przypadku zniszczenia podręcznika przez uczniów, którzy użytkują go 
trzeci rok (klasy I, IV, VII), zwrócić należy inną książkę. Wybór książki 
należy ustalić z nauczycielem-bibliotekarzem (za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego). 

7. Przed dokonaniem zwrotu podręczników/książek uczeń zobowiązany jest do 
zadbania o estetykę oddawanych pozycji. W szczególności należy: 

o usunąć zapisane notatki, wpisy 
o podkleić naderwane kartki 
o wyprostować zagięcia, rogi 
o usunąć rzeczy osobiste znajdujące się w książce (np. kartki 

 z notatkami, kartkówki, ściągi) 
8. Podręczniki należy oddawać w komplecie, zapakowane w czyste, nowe 

reklamówki (bezzwrotne). Na zewnątrz przykleić (najlepiej taśmą 
samoprzylepną) kartkę z następującymi informacjami: 

o imię i nazwisko ucznia 
o klasa 
o telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna 

9. Pozostałe książki wypożyczone z biblioteki należy zapakować razem  
z podręcznikami (do tej samej reklamówki). 

10. Do biblioteki uczniowie nie oddają zeszytów ćwiczeń. 
11. Zapakowane książki uczniowie/rodzice przynoszą do szkoły 

 z zachowaniem regulaminu i harmonogramu. 

REGULAMIN ZWROTU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

1. Zwrotu książek do biblioteki szkolnej dokonuje uczeń lub jego rodzic. 
2. Uczniowie,  rodzice uczniów przychodzą do szkoły zdrowi. 



3. Zgodnie z wytycznymi GIS do szkoły nie może przyjść uczeń, rodzic,  
u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

4. Uczeń, rodzic ma obowiązek zapoznać się z harmonogramem zwrotu książek 
do biblioteki szkolnej,  zastosować do podanego terminu i godziny. 

5. Uczniowie, rodzice przynoszący książki do biblioteki szkolnej zachowują 
minimalny dystans społeczny dwóch metrów. 

6. Uczniowie, rodzice  przychodzą do szkoły w maseczce ochronnej 
zasłaniającej nos oraz usta. Zobowiązani są również do posiadania 
rękawiczek jednorazowych i długopisu.  

7. Uczniowie, rodzice przy wejściu do szkoły są zobowiązani skorzystać z płynu 
dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym  
do placówki. 

8. Uczniowie, rodzice mogą poruszać się po szkole wyłącznie do wyznaczonego 
miejsca i nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

9. Uczniowie, rodzice są wpuszczani do szkoły pojedynczo, przez wyznaczonego 
pracownika. 

10. Uczniom i rodzicom przy wejściu może być mierzona temperatura. 
11. Uczniowie, rodzice oczekujący na zewnątrz szkoły zachowują dystans 

społeczny i ograniczają do minimum kontakty z innymi uczniami, rodzicami 
oczekującymi na wejście do szkoły. 
 


