
PROCEDURY ZWROTU KSIĄŻEK,  PODRĘCZNIKÓW                                                         

ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW WYPOŻYCZONYCH                                                                     

Z BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 139  W WARSZAWIE 

opracowane w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dn.11 marca  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(dz.u.poz.410,492,595,642,742 i 780) oraz Rozporządzenie z dn. 15.05.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 oraz wytyczne GIS, 

rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Biblioteki Narodowej (dla wszystkich typów bibliotek) 

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI – zwroty książek i innych materiałów bibliotecznych 

1. W związku z pandemią koronawirusa biblioteka funkcjonuje w ograniczonym zakresie. 

 

2. Biblioteka szkolna nie prowadzi wypożyczeń książek, czytelnicy nie mają wolnego dostępu do 

półek. 

 

3. Zwroty książek oraz podręczników i innych materiałów bibliotecznych odbywać się będą 

 w dniach 15.06.2020 – 24.06.2020 według harmonogramu ustalonego z Dyrektorem Szkoły                                   

i Wychowawcami klas. 

 

4. W wyznaczonym terminie należy zwrócić WSZYSTKIE wypożyczone książki  

(komplet podręczników oraz inne, wypożyczone z biblioteki książki i materiały). 

Uwaga!  Przyjmowane będą tylko komplety podręczników!   

Informacja o kompletach podręczników dla poszczególnych klas u Wychowawców klasy.  

 

5. Uczeń ma obowiązek  odpowiednio przygotować podręczniki, tzn. ma obowiązek usunięcia 

foliowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń, sklejenia kart, itp 

 

6. Miejscem zwrotu książek będzie wyznaczony i oznaczony punkt przy wejściu głównym do 

Szkoły lub sala nr 11 (w przypadku złej pogody). 

 

7. Uczeń/ Rodzic/Opiekun oddający podręczniki i książki podaje imię i nazwisko dziecka, klasę, 

do której dziecko uczęszcza oraz nr podręcznika.  Po zaznaczeniu  przez nauczyciela na karcie 

zwrotów  oddawanych pozycji odkłada je w miejsce wskazane przez nauczyciela (pudła, stoły). 

Inne książki (nie podręczniki) i materiały biblioteczne muszą być opatrzone kartą zawierającą: 

imię i nazwisko oraz klasę ucznia, numer książki i będą odkładane do oddzielnego kartonu.  

 

8. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz wraz z Wychowawcami  dokonują oceny 

stanu   technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia  Rodzic 

zobowiązany jest do odkupienia książki, o czym zostanie poinformowany przez dziennik 

elektroniczny Librus lub telefonicznie. 

 

 

9. Ze względu na dużą liczbę wypożyczonych książek  (ponad  5000) oraz kwarantannę (dla 

książek min. 72h) prosimy  o zrozumienie  i zwrot książek w wyznaczonym terminie  i trybie. 



Ułatwi to zapewnienie  bezpieczeństwa,  bieżącą pracę szkoły, a także umożliwi normalne 

korzystanie z księgozbioru biblioteki w przyszłym roku szkolnym.  

 

10. Nauczyciel/Rodzic/Uczeń podczas zwrotu podręczników powinien zachować środki  

ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu 1,5m 

od drugiej osoby. 

 
BEZPIECZEŃSTWO w przypadku przyjmowania książek w budynku  

1. Uczniowie/ Rodzice/Opiekunowie  zwracający książki do biblioteki szkolnej korzystają 

wyłącznie  z wejścia głównego, następnie  udają się  do biblioteki szkolnej. 

2. Zabrania się Uczniom/Rodzicom/Opiekunom  przemieszczania się na terenie szkoły poza 

drogą do biblioteki szkolnej. 

3. Przy wejściu do budynku pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury przy pomocy 

termometru bezdotykowego. 

4. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, pracownik szkoły informuje 

Dyrektora Szkoły, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru ucznia przez 

Rodzica/Opiekuna. 

 

 


