
Procedury zwrotu książek i podręczników do szkolnej biblioteki 

1. Ogólne procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej określone są 

w osobnym dokumencie: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE 

PANDEMII COVID – 19 DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 

SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 Z 

ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH.  

2. Zwrot wypożyczonych książek i podręczników odbywać się będzie 

w dniach 8-9.06.2020, 15,19 i 22.06.2020 według następującego 

harmonogramu: 

8.06.2020 godziny 9.00 – 11.30 klasa 1a 

                   godziny 11.30 – 14.00 klasa 1b 

9.06.2020 godziny 9.00 – 11.30 klasy 2a, 2b 

                   godziny 11.30 – 14.00 klasy 2c, 3a 

15.06.2020 godziny 9.00 – 11.30 klasy 3b, 4a 

                      godziny 11.30 – 14.00 klasy 5a, 5b 

19.06.2020 godziny 9.00 – 11.30 klasy 5c, 6a 

                      godziny 11.30 – 14.00 klasy 6b, 6c 

22.06.2020 godziny 9.00 – 11.30 klasy  7a, 7b 

                      godziny 11.30 – 14.00 klasa 8a, 8c 

W przypadku, gdy z powodu wypadku losowego nie będzie możliwy 

zwrot w wyznaczonym terminie, dopuszczalne jest dokonanie zwrotu 

książek i podręczników  w dniach 23 i 24.06.2020. 

3. Uczniowie wchodzą do biblioteki szkolnej pojedynczo (na terenie 

biblioteki może przebywać jedna osoba oraz bibliotekarz). Książki 

i podręczniki zwracane są na wyznaczonym przez bibliotekarza 

stanowisku.  Przy wyznaczonym stanowisku może przebywać wyłącznie 

jedna osoba. Pozostałe osoby pozostają za drzwiami biblioteki, 

zachowując odpowiedni dystans, zaznaczony na podłodze taśmą.  Uczeń 

podaje bibliotekarzowi tytuł zwracanej książki, a następnie  odkłada ją do 

przeznaczonego w tym celu kartonu. Bibliotekarz informuje ucznia, czy to 

już wszystkie zwrócone książki, czy coś  jeszcze należy oddać.  

4. Przed oddaniem kompletnego zestawu podręczników uczeń jest 

zobowiązany odpowiednio je przygotować, to znaczy: 

- zdjąć okładki, 

- wytrzeć gumką wszystkie ewentualne podkreślenia, 



- naprawić wszelkie możliwe uszkodzenia (małe rozdarcia). 

Podręczniki układamy w jeden stos, przewiązany sznurkiem lub wstążką, 

a na okładce pierwszego podręcznika kładziemy kartkę z czytelnymi 

danymi ucznia: imię, nazwisko, klasa. Nie oddajemy materiałów 

ćwiczeniowych ani podręcznika do religii!  W przypadku zgubienia lub 

zalania jakiegoś podręcznika uczeń jest zobowiązany do zgłoszenia tego 

bibliotekarzowi. 

5. Po upływie przewidzianego okresu kwarantanny dla książek, bibliotekarz 

dokona oględzin zwróconych podręczników i w przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości oraz w sytuacji stwierdzenia braku bądź też zniszczenia 

danego podręcznika, niezwłocznie skontaktuje się z wychowawcą oraz 

rodzicem ucznia poprzez e-dziennik.  

6. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontakt przez e-dziennik. 
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