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Procedura zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej  

w  SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA  

W KONOPISKACH 

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

 

 

Zwrot podręczników/książek do biblioteki szkolnej będzie się odbywał zgodnie 

z zasadami bezpieczeństwa: 

1. Uczeń/rodzic zwracający książki do biblioteki jest zobowiązany po 

wejściu na teren szkoły  zdezynfekować ręce oraz posiadać maseczkę 

ochronną. 

2. Podczas pobytu na terenie szkoły, pamiętamy o zachowaniu bezpiecznej 

odległości ( 2m). 

3. Jeżeli rodzina objęta jest kwarantanną lub istnieje podejrzenie zarażenia 

należy zgłosić to telefonicznie do szkoły, nie przynosić i nie podawać 

innym osobom podręczników do zwrotu. W tej sytuacji zwrot materiałów 

bibliotecznych będzie w innym ustalonym terminie. 

4. Zwrotu podręczników  dokonujemy w  określonych godzinach                   

( harmonogram będzie  zamieszczony poniżej oraz na stronie szkoły). 

5. Dokonując zwrotu  uczeń jest zobowiązany do uporządkowania 

podręcznika, tj. powycierania wpisów dokonanych ołówkiem, podklejenia 

naderwanych kartek, wyprostowania zagiętych rogów, usunięcia 

foliowych okładek (należy pamiętać o dodatkowym wyposażeniu np. 

płytach, planszach, mapach itp.) 

6. Podręczniki wraz z podpisaną kartką (imię, nazwisko, klasa, adres e-mail 

rodzica) powinny być włożone do reklamówki. Po odebraniu od ucznia, całe 

komplety będą odkładane na kwarantannę. Po okresie kwarantanny, w razie 

stwierdzenia przez komisję wyznaczoną przez dyrektora szkoły braku, 

zniszczenia lub  uszkodzenia podręcznika rodzice/opiekunowie będą 

zobowiązani do uiszczenia zapłaty (za podręcznik) zgodnie z 

regulaminem wypożyczania podręczników oraz udostępniania 

materiałów ćwiczeniowych uczniom klas I -VIII Szkoły Podstawowej 

im. H. Sienkiewicza w Konopiskach (pkt 10). 

7. Obowiązkiem osoby oddającej książki jest złożenie podpisu na liście, który 

jest równoważny z potwierdzeniem znajomości regulaminu oraz procedury 

i potwierdza zwrot podręczników  (PODPIS  SKŁADAMY WŁASNYM 

DŁUGOPISEM). 
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8. Przykłady zniszczeń podręczników, które wymagają odkupienia: 

 zalanie książki, które spowodowało zlepienie, odkształcenie lub  

rozmazanie tekstu  

 brakujące kartki w książce i materiały pomocnicze, np. mapy, płyty 

 znaczne zabrudzenia – pomazane lub popisane: farbami, pastelami, 

długopisem, mazakiem, trwałe podkreślenie tekstu 

 potargane lub wyszarpane  książki/ kartki uniemożliwiające odczytanie  

treści podręcznika. 

 

 

HARMONOGRAM  ZWROTU PODRĘCZNIKÓW 

 

 

Piątek  19.06.20 r.  

 

KLASA   VIIA         9.00  –  10.00 

KLASA   VIIB 10.00 –  11.00  

KLASA    VIA         11.00  - 12.00 

KLASA    VIB         12.00  - 13.00 

 

Poniedziałek 22.06.20 r. 

 

KLASA   VIIIA         9.00  – 10.00 

KLASA   VIIIB  10.00 –  11.00  

KLASA    VA           11.00  -  12.00 

KLASA    VB           12.00  -  13.00 

KLASA     IV           13.00  –  14.00 


