
PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW  

W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13  

W SYTUACJI EPIDEMII  

 

Postanowienia ogólne: 

 

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu 

książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.  

 

2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów 

książek i podręczników oraz możliwościach odkupienia zniszczonych książek lub 

zapłacenia za uszkodzone podręczniki. 

 

3. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez nauczyciela 

bibliotekarza określone dni w celu uniknięcia grupowania się osób. 

 

4. W bibliotece mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby. 

 

5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek / podręczników powinien być w maseczce  

i rękawiczkach. 

 

6. W sytuacjach koniecznych dokonujemy podpisów – własnym długopisem – na liście 

udostępnionej przez nauczyciela.  

  

7. Biblioteka będzie przyjmować tylko zwroty książek i podręczników. Nie będą 

realizowane wypożyczenia.  

 

8. Osoby będące na kwarantannie lub z objawami typu gorączka, kaszel, duszności prosimy 

o nie przychodzenie do biblioteki szkolnej i umówienie się na zwroty książek  

i podręczników  w innym terminie. 

 

 

 



Zasady zwrotu książek: 

 

1. Zwroty wypożyczonych książek będą realizowane w dniach ustalonych w harmonogramie 

(Załącznik 1). 

 

2. Zwracane książki powinny być w stanie jakim je wypożyczono. W przypadku zniszczenia 

lub zagubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką 

samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. 

 

Zasady zwrotu podręczników: 

 

1. Zwroty podręczników dokonywane są w kompletach. Należy usunąć foliowe okładki, 

zapisane ołówkiem notatki, a także zwrócić uwagę na czystość i estetykę podręcznika – 

wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia. 

 

2. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani 

dokonać wpłaty na konto Szkoły w ustalonym terminie zgodnie z Regulaminem 

wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałach 

ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej Nr 13 w Rudzie Śląskiej.  

 

3. W klasach 1-3 wychowawca jest odpowiedzialny za zebranie podręczników od uczniów 

(edukacja wczesnoszkolna i język angielski) i dostarczenie ich do biblioteki zgodnie  

z terminem ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza.  

 

4. W klasach 4-8 po ustaleniu terminu spotkania nauczyciel bibliotekarz wraz  

z wychowawcą przeznacza 5 min na każdego ucznia. Uczeń lub rodzic/opiekun prawny 

jest zobowiązany do przybycia do biblioteki szkolnej z przygotowanym kompletem 

podręczników na ustaloną wcześniej godzinę.  

 

5. Nauczyciel bibliotekarz z wychowawcą dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych 

podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zapłacenia 

za zniszczone egzemplarze, o czym zostanie poinformowany za pomocą dziennika 

elektronicznego. 

 



Załącznik 1: Harmonogram zwrotu książek i podręczników  

 

Zwroty książek wypożyczonych w bibliotece szkolnej - dyżury 

 

8.06 10:15-14:20 

16.06 15:30-16:00 

 

 

Zwroty podręczników będą realizowane w terminie 9.06-19.06 

 

9.06  

 

Kl. 1a 10:15-10:35 

 Kl. 1b 10:40-10:50 

 Kl. 1c 10:55-11:20 

 Kl. 2a 11:30-11:50 

 Kl. 2b 12:00-12:10 

 Kl. 2c 12:15-12:35 

 Kl. 3a 12:50-13:10 

 Kl. 3b 13:20-13:30 

 

 

10.06  

 

Kl. 5a 9:10-10:25 

 Kl. 5d 10:35-11:45 

 Kl. 4b 11:55-12:10 

 Kl. 4a 12:30-13:15 

 Kl. 5e 13:20-13:35 

 

 

 

15.06  

 

Kl. 5b 9:10-10:20 

 Kl. 7c 10:30-12:00 

 Kl. 7a 12:15-14:20 

 

 

16.06  

 

Kl. 6a 13:55-15:30 

 

 

17.06  

 

Sprawdzenie protokołów wypożyczenia, czy zostały zrealizowane wszystkie 

zwroty. Przypomnienie o płatnościach za zniszczone podręczniki. Stworzenie 

wykazu podręczników zniszczonych. Ewentualnie dyżur dla osób, które nie 

oddały podręczników w terminie.  
 

 

 

18.06  

 

Kl. 6c 14:00-14:15 

 Kl. 7b 14:20-15:50 



 

 

19.06  Kl. 6b 9:10-10:40 

 Kl. 8a 10:55-13:05 

 Kl. 8b 13:20-14:45 

 

 


