
   REGULAMIN I HARMONOGRAM  ZWROTU 

PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH ORAZ KSIĄŻEK W CZASIE 

PANDEMII KORONAWIRUSA 
 

 

Szanowni Państwo! 

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższym 

regulaminem oraz harmonogramem  zwrotu podręczników 

szkolnych i książek wypożyczonych ze szkolnej biblioteki, a także   

o stosowanie się do wyznaczonych terminów w celu zachowania  

bezpieczeństwa.  

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 

zachęcamy do kontaktu e-mailowego z nauczycielami 

bibliotekarzami- bibliotekasp48@gmail.com 

 

 1) Informujemy, że zgodnie wytycznymi, czas kwarantanny dla książek                    

i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach wynosi od 24 do 72 

godzin. 

 

 2) Rodzic lub uczeń dokonujący zwrotu podręczników 

szkolnych/książek powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. 

Należy zachować  dwumetrową odległość między osobą 

zwracającą a nauczycielami bibliotekarzami. 

 

3) Podręczniki będą odkładane  w miejsca wskazane przez nauczycieli 

bibliotekarzy. 

 Obowiązkiem osoby zwracającej podręczniki szkolne jest 

okazanie nauczycielowi bibliotekarzowi zwracanych pozycji wraz                                   

z uzupełnioną Kartą Zestawów ( imię, nazwisko, oddział, 

przedmioty i tytuły podręczników, numery inwentarzowe) , którą 

należy pobrać (link poniżej pod harmonogramem), wydrukować  

i uzupełnić w domu. Karty dotyczą uczniów z oddziałów 4-8.  

Zestawy podręczników wraz z kartą dostarczane są przez 

zwracających w bezzwrotnych reklamówkach. 
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Ćwiczenia nie podlegają zwrotowi, uczeń pozostawia je w domu. 

 Należy również pobrać i uzupełnić w domu Kwestionariusz 

oceny ryzyka( link pod harmonogramem).  

Bez wypełnionego kwestionariusza uczeń nie zostanie 

wpuszczony do szkoły. 

 

4) Bibliotekarze, w okresie kwarantanny książek/podręczników szkolnych, 

nie mają  kontaktu ze zwracanymi materiałami. Dopiero po upływie 

rekomendowanego czasu mają możliwość wglądu do zestawów i  

dokonania oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.  

W sytuacji zagubienia lub zniszczenia podręczników rodzice ucznia 

ponoszą za nie odpowiedzialność materialną (należy go odkupić, przepisać 

czytelnie ołówkiem numer inwentarzowy,  natomiast zniszczony 

podręcznik  pozostawić w domu).   

 

W przypadku stwierdzenia zniszczenia, rodzic zobowiązany jest do zakupu 

nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez 

wychowawcę. 

 

5) Wszystkie podręczniki: zabrudzone, pokreślone długopisem czy 

flamastrami, z zamazanym tekstem, zalane cieczą, niekompletne 

(brak kartek, materiałów dodatkowych- mapy, płyty) czy  

potargane należy odkupić.  

W chwili gdy  zniszczeniu bądź zagubieniu uległy podręczniki użytkowane  

trzeci rok- oddziały 1, 4, 7, zwrotowi podlegają nie podręczniki,                               

a  w zamian przyniesione do biblioteki lektury (wybór książki należy 

ustalić z nauczycielem bibliotekarzem drogą e-mailową).  

 

6) Przed dokonaniem zwrotu uczeń zobowiązany jest do wygumowania 

wpisów dokonanych ołówkiem, podklejenia naderwanych kartek, 

wyprostowania zagiętych rogów, usunięcia foliowych okładek. 

 



7) Zwrot innych  książek i lektur wypożyczonych z biblioteki przed 

pandemią dotyczy wyłącznie uczniów z oddziałów 8 i tych, którzy 

zamierzają przenieść się do innej szkoły. 

Wszystkie oddawane książki muszą posiadać naklejoną kartkę                    

z informacją: imię, nazwisko, oddział ( przygotowaną w domu). 

Pozostali uczniowie, zgodnie z zapisem w Regulaminie Biblioteki Szkolnej 

SP 48, nowelizowanym z związku z przystąpieniem do Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa, mają możliwość wypożyczeń na okres 

wakacyjny, w związku z czym zwrot wypożyczonych pozycji nie jest 

konieczny przed zakończeniem roku szkolnego. 

 

 

Wszystkie zwroty będą odbywały się od dnia  

10 czerwca w wyznaczonych terminach  

 w sali 29 (wejście przez szatnię). 

 

Harmonogram zwrotu: 

Oddział Termin Godzina 

7 a 10.06.(środa) 8.30- nr z dziennika 1-12 

9.00 - nr 13-24 

7 b 10.06. 9.30- nr 1-12 

10.00- nr 13-24 

7 c 10.06. 10.30-nr 1-12 

11.00- nr 13-24 

7 d 10.06. 11.30- nr 1-13 

12.00- nr 14-26 

3 a 10.06. 13.00- nr 1-12 

13.30- nr 13-23 

3 b 10.06. 14.00 - nr 1-10 

14.30- nr 11-19 



3a, 3b 10.06. 14.30-15.30- rodzice, 

którzy pracują i nie mogą 

dostarczyć zestawów w 

wyznaczonych godzinach. 

4 a 12.06.(piątek) 10.00- nr 1-10 

10.30- nr 11-21 

4 b 12.06. 11.00- nr 1-10 
11.30- nr 11-19 

3c 12.06. 13.00- nr 1-12 

13.30- nr 13-24 

3 d 12.06. 14.00- nr 1-10 

14.30- nr 11-19 

3c, 3d 12.06. 14.30-15.30- rodzice, 

którzy pracują i nie mogą 

dostarczyć zestawów w 

wyznaczonych godzinach. 

5 a 15.06.(poniedziałek) 

 
8.30- nr 1-10 

9.00- nr 11-19 

5 b 15.06. 9.30- nr 1-12 

10.00- nr 13-23 

5 c 15.06. 10.30- nr 1-10 

11.00- nr 11-21 

5 d 15.06. 11.30- nr 1-11 

12.00- nr 12-22 

5 e 15.06. 12.30- nr 1-11 

13.00- nr 12-23 

5 f 15.06. 13.30- nr 1-10 

14.00- nr 11-20 

6 a 19.06.(piątek) 8.30- nr 1-10 

9.00- nr 11-21 

6 b 19.06. 9.30- nr 1-9 

10.00- nr 10-18 

6 c 19.06. 10.30- nr 1-11 
11.00- nr 12-23 

6 d 19.06. 11.30-nr 1-11 



12.00-nr 12-22 

6 e 22.06.(poniedziałek) 10.00 nr 1-10 

10.30- 11-20 

6 f 22.06. 11.00- nr 1-10 

11.30- nr 11-19 

2 a 22.06. 12.00- nr 1-10 

12.30.- nr 11-19 

2 b 22.06. 13.00- nr 1-10 

13.30- nr 11-19 

2 c 22.06. 14.00- nr 1-10 

14.30- nr 11- 20 

2 d 22.06. 15.00- nr 1-10 

15.15- nr 11-21 

8 a 23.06.(wtorek) 9.00- nr 1-10 

9.30- nr 11-19 

8 b 23.06. 10.00- nr 1-12 

10.30- nr 13-23 

8 c 23.06. 11.00- nr 1-12 

11.30- nr 13-23 

8 d 23.06. 12.00- nr 1-10 

12.30.- nr 11-19 

1 a 23.06. 13.00- nr 1-12 

13.30- nr 13-24 

1 b 23.06. 14.00- nr 1-10 

14.15- nr 11-22 

1 c 23.06. 14.30- nr 1-12 

14.45- nr 13-23 

1 d 23.06. 15.00- nr 1-14 

15.15- nr 15-23 

 

Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad 

uwzględnionych w regulaminie oraz stosowanie się do 

harmonogramu. 

 



Na wszystkie Państwa pytania odpowiadamy pod 

adresem: bibliotekasp48@gmail.com 

Dagmara Sieczka 

Anna Jureczko 

 

 

 

 

 

 

 

W linkach poniżej dokumenty do pobrania: 
 

1) Karty Zestawów ( oddziały 4-8) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1DuOTCmLddgPxqjU_8M-

IM7vKix8NIxlS/view?usp=sharing 

 

 

2) Kwestionariusz oceny ryzyka 

 

https://drive.google.com/file/d/1sLjBqlGFI1NYtMdIrdfZPH

XOf-FihiQN/view?usp=sharing 
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