
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 22/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. 

PROCEDURA ZWROTÓW KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI 

SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII / PO USTANIU PANDEMII COVID-19. 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Na podstawie Wytycznych dla funkcjonowania dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii 

COVID-19 w Polsce Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS 28.04.2020 oraz rekomendacji 

Biblioteki Narodowej dotyczących Bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach z dnia 23.03.2020 

oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 14 maja 2020 roku 

zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK 

Zasady ogólne: 

1. zwroty książek będą przyjmowane w następujących lokalizacjach, zgodnie z harmonogramem 

(załącznik nr 1): 

a. budynek ZSO 14 w Gliwicach ul. Przedwiośnie 2 (mała sala gimnastyczna/ segment 

B/piwnica) 

b. budynek ZSO 14 w Gliwicach ul. Jedności 35 (sale lekcyjne poszczególnych klas) 

2. Wykaz książek i podręczników podlegających zwrotowi  i wypożyczonych przez 

poszczególnych uczniów zostanie im udostępniony do wglądu drogą elektroniczną 

3. Podręczniki oraz inne książki wypożyczone przez ucznia z biblioteki szkolnej należy zwrócić 

razem w tym samym dniu w ściśle określonym terminie dla każdej klasy 

(według harmonogramu). 

4. W celu zachowania należytego  dystansu społecznego i zasady nie tworzenia skupisk, (także  

w oczekiwaniu na wejście do szkoły) – uczniowie zostaną indywidualnie poinformowani drogą 

elektroniczną przez wychowawcę o konkretnej godzinie przybycia każdego z nich do szkoły.  

5. Wszystkie podręczniki i książki wypożyczone z biblioteki szkolnej muszą przejść okres 

kwarantanny (od 3 dni do 2 tygodni) 

6. Podręczniki i książki biblioteczne składowane są w wyznaczonym do tego miejscu (sala, stoły, 

regały itp.), aby umożliwić bezpieczne dokonanie zwrotu.  

7. Zgodnie z Regulaminem każdy wychowawca jest zobowiązany do dopilnowania zwrotów 

wszystkich podręczników i książek w swojej klasie. 

8. Nad porządkiem i przebiegiem składowania książek czuwają bibliotekarze wraz 

z wychowawcą. 

9. Bibliotekarz/nauczyciel obsługujący ucznia/Rodzica posiada osłonę nosa i ust 

(maseczka/przyłbica) oraz rękawiczki ochronne. 

10. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest 

do odkupienia konkretnego podręcznika, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za 

pomocą innych narzędzi komunikacji przez wychowawcę. 



 

 

Uczeń/Rodzic 

1. W zwracanych książkach i podręcznikach należy: 

 usunąć foliowe okładki (w podręcznikach), 

 usunąć zapisane ołówkiem lub piórem notatki ,rysunki, kleksy i inne plamy 

 zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki 

 wyprostować pogięte kartki 

 skleić rozdarcia kartek i okładki 

 podkleić grzbiety 

2. Oddzielnie należy spakować oddawane podręczniki i oddzielnie inne książki i odpowiednio 

każda paczkę opisać: 

 zwracane książki należy włożyć  do przeźroczystej reklamówki z dołączoną na zewnątrz 

(przyklejoną np. taśmą)  kartką: imię i nazwisko czytelnika, klasa, tytuły oddawanych 

książek 

 komplety podręczników należy spakować do kolejnej przeźroczystej reklamówki  

z dołączoną na wierzchu (przyklejoną np. taśmą) kartką: imię i nazwisko ucznia, klasa, 

wykaz tytułów i numerów inwentarzowych podręczników).  

3. Podręczniki oddajemy tylko w całych kompletach! 

4. Zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem Wypożyczania Podręczników oraz 

Regulaminem Biblioteki Szkolnej 

 za zagubiony lub zniszczony podręcznik czy książkę biblioteczną Rodzic zobowiązany 

jest do odkupienia tego samego podręcznika czy książki. 

 W przypadku niedostarczenia nowego podręcznika i nieuregulowania zaistniałej szkody 

wstrzymane zostanie danemu uczniowi wydanie kompletu podręczników  

i innych książek bibliotecznych obowiązujących w nowym roku szkolnym. 

5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników musi mieć założoną maseczkę lub 

przyłbicę oraz rękawiczki. Jeśli nie posiada rękawiczek musi przy wejściu zdezynfekować ręce. 

6. Jednocześnie przy zwrocie książek może  przebywać tylko 1 osoba 

7. Uczeń/rodzic zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1,5 m). 

8. Uczeń/rodzic zachowuje dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, także w oczekiwaniu 

na wejście 

9. Przy oddawaniu książek, w celu ewidencji czytelnika, należy podać nauczycielowi 

bibliotekarzowi następujące dane: imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 

10. Przyniesione do zwrotu książki należy bezpośrednio odkładać na przygotowanych wcześniej 

stolikach.  

11. Uczeń/Rodzic potwierdza zwrot podręczników i książek podpisem (własnym długopisem)  

na liście udostępnionej przez nauczyciela 

12. W celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących zwrotów,  proszę 

kontaktować się drogą elektroniczną z wychowawcą lub nauczycielami bibliotekarzami    

d.wozny@sp14gliwice.pl 

k.gorska-marchewka@sp14gliwice.pl 
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Załącznik nr 1 

HARMONOGRAM ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK 

KLASY I-III                     MIEJSCE: budynek szkoły na ul. Jedności 35 – w salach 

lekcyjnych 

Klasa Data Godzina 
1a 22.06.2020 r. 15.30 – 17.00 

1b 22.06.2020 r. 15.30 – 17.00 

1c 22.06.2020 r. 17.00 – 18.30 

1d 22.06.2020 r. 17.00 – 18.30 

2a 24.06.2020 r. 15.30 – 17.00 

2b 24.06.2020 r. 15.30 – 17.00 

2c 24.06.2020 r. 17.00 – 18.30 

3a 25.06.2020 r. 15.30 – 17.00 

3d 25.06.2020 r. 15.30 – 17.00 

3c 25.06.2020 r. 17.00 – 18.30 

3b 25.06.2020 r. 17.00 – 18.30 

 

 KLASY IV –VIII                         MIEJSCE: budynek szkoły ul. Przedwiośnie 2. 

Klasa Data Godzina Miejsce 
8 b 18.06.2020 r. 13.00 – 15.30 

mała sala 

gimnastyczna 

8 a 19.06.2020 r. 8.00 – 10.00 

8c 19.06.2020 r. 10.00 – 12.30 

6d 19.06.2020 r. 12:30 – 14:00 

6a 22.06.2020 r. 8.00 – 9.30 

6b 22.06.2020 r. 9.30 – 11.00 

6c 22.06.2020 r. 11:00 – 12:30 

6e 22.06.2020 r. 12:30 – 14:00 

5b 23.06.2020 r. 11:00 – 12:30 

5c 23.06.2020 r. 12:30 – 14:00 

5a 24.06.2020 r. 8.00 – 9.30 

5d 24.06.2020 r. 9.30 – 11.00 

4a 24.06.2020 r. 11:00 – 12:30 

piwnica w segment B 

4b 24.06.2020 r. 12:30 – 14:00 

7a 25.06.2020 r. 8.00 – 9.30 

7b 25.06.2020 r. 9.30 – 11.00 

7c 25.06.2020 r. 11:00 – 12:30 

Dod. 25.06.2020 r. 12:30 – 14:00 

 

25.06.2020 r. (środa), godz. 12.30 – 14.00 – dyżur – dodatkowy termin dla tych, którzy z ważnych 

powodów nie mogli oddać podręczników w terminie wyznaczonym dla danej klasy. Książki należy 

zapakować w reklamówkę oraz opisać czytelnie na kartce: imię i nazwisko, klasa oraz wykaz 

oddawanych książek (tytuły). 


