
ZASADY i HARMONOGRAM ZWROTÓW 
KSIĄŻEK wypożyczonych z biblioteki oraz PODRĘCZNIKÓW: 

 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019 / 2020 biblioteka Szkoły 

Podstawowej w Wielkim Komorsku prosi o zwrot książek i podręczników.  
Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną i obostrzenia sanitarne obowiązujące w 

każdej instytucji, uczniowie, rodzice i opiekunowie prawni uczniów proszeni są o zapoznanie się 
z harmonogramem i przestrzeganie procedur oddawania podręczników szkolnych i książek, 
ustalonych dla naszej szkoły: 

 

1. Uczniowie poszczególnych klas / rodzice uczniów proszeni są o przychodzenie zgodnie 
z podanym niżej HARMONOGRAMEM, w określonych przedziałach czasowych.  

2. Uczeń / rodzic dokonujący zwrotu książek / podręczników powinien być w maseczce oraz 
dokonać dezynfekcji dłoni w wyznaczonym do tego miejscu                                                      - 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi.  

3. Osoby dokonujące zwrotu książek obowiązuje zasada zachowania odpowiedniego dystansu 
– min. 1,5 m, a także unikanie tworzenia grup; 

4. Aby ograniczyć przebywanie i przemieszczanie się dużej ilości osób w budynku szkoły, a także 
ze względu na konieczność poddania książek kwarantannie, książki należy zwracać                w 
wyznaczonym do tego pomieszczeniu na parterze szkoły, usytułowanym w pobliżu wejścia; 
dokładna informacja o sali odbioru zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły. 

5. Uczniom i rodzicom przypomina się o ZASADACH zwrotu wypożyczonych PODRĘCZNIKÓW i 
pozostałych KSIĄŻEK:    

- w sposób szczególny o sumienne i rzetelne rozliczenie się z wypożyczonych książek i 
podręczników proszeni są UCZNIOWIE KLAS VIII; 

- ze względów sanitarnych należy zwracać KSIĄŻKI zapakowane w worek foliowy opisany 
IMIENIEM i NAZWISKIEM oraz KLASĄ ucznia; 

- PODRĘCZNIKI należy zwracać w kompletach- także w workach foliowych, opisanych IMIENIEM 
i NAZWISKIEM oraz KLASĄ ucznia; 

- z oddawanych PODRĘCZNIKÓW należy usunąć foliowe okładki, usunąć zapisane ołówkiem 
notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek; 

- w celu ograniczenia ilości osób przybywających do szkoły, wskazane jest oddawanie książek i 
podręczników rodzeństwa przez jedną osobę z rodziny; 

- za książki i podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice / opiekunowie prawni są 
zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez szkołę bądź – w przypadku 
podręczników- uiszczenie w sekretariacie szkoły wskazanej kwoty; 

- po upływie czasu kwarantanny zwróconych pozycji książkowych- w razie stwierdzenia 
jakichkolwiek nieprawidłowości (braków, zniszczeń itp.) nauczyciel- bibliotekarz zastrzega sobie 
prawo do kontaktowania się z uczniami / rodzicami uczniów w celu wyjaśnienia sytuacji. 

HARMONOGRAM  

Biblioteka przyjmuje KSIĄŻKI WYPOŻYCZONE z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w dniach: 
 
08.06 (poniedziałek) i  09.06 (wtorek) w godzinach 11.00- 13.00 
oraz 15.06 (poniedziałek) w godzinach 11.00- 13.00 

Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego ustalono 
harmonogram oddawania PODRĘCZNIKÓW oraz KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI 
dla poszczególnych klas: 
 



19.06 - piątek 
 

11.00- 12.00- kl. VIII a 
12.00- 13.00- kl. VIII b 

 
22.06 - poniedziałek 

 
11.00- 12.00- kl. VII 
12.00- 13.00- kl. VI 

 
23.06 - wtorek 

 
11.00- 12.00- kl. V a 
12.00- 13.00- kl. V b 

 
24.06 - środa 

 
11.00- 12.00- kl. IV 
12.00- 13.00- kl. III 

 
25.06 - czwartek 

 
11.00- 12.00- kl. II 
12.00- 13.00- kl. I 

 
nauczyciel- bibliotekarz 

K. Sterniczuk 
 


