
Zasady dotyczące zwrotów książek i podręczników do biblioteki  
w Szkole Podstawowej w Sośnicowicach                                                      
obowiązujące od dnia: 01.06.2020 roku. 

 

1. Zasady określają sposób organizowania zwrotów książek i podręczników do biblioteki,                           

w okresie stanu epidemicznego, na terenie Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach. 

2. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli bibliotekarzy. Rodzice i uczniowie zobowiązani są znać i 

przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu. 

 

3. Organizacja zwrotów książek, wypożyczonych w ciągu roku szkolnego 

 

a) Oczekuje się, że w ciągu dwóch tygodni, począwszy od 01.06.2020 do 12.06.2020., zostaną  

    zwrócone wszystkie książki, wypożyczone na obie karty czytelnika-ucznia, od początku roku  

    szkolnego do 13 marca 2020 : lektury i książki nieobowiązkowe. 

 

b) Książki będą odbierane w przedsionku przy głównym wejściu do szkoły, z zachowaniem zasad       

     bezpieczeństwa. 

 

c) Uczniowie bądź rodzice zgłaszający się z książkami winni zachować wszelkie obowiązujące       

     zasady bezpieczeństwa: 

- powinni zastosować się do harmonogramu zgłaszania się do szkoły, który zostanie  

  rozesłany poprzez dziennik elektroniczny, 

- powinni być zdrowi, bez kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem,  

- powinni mieć maseczkę zasłaniającą twarz i nos oraz założone rękawiczki, zaleca się, aby posiadać    

  swój środek dezynfekujący, 

- należy zwrócić uwagę na zachowanie odległości 2 m w sytuacji, gdyby przed szkołą pojawiły            

  się więcej niż 2 osoby, 

- zwracając książkę należy otworzyć ją, pokazując jej nr inwentarzowy, po odpisaniu z karty     

   czytelnika książkę należy położyć na stoliku wskazanym przez bibliotekarza i oddalić się    

   z przedsionka,   

- po zakończeniu powyższych czynności należy zdezynfekować ręce. 

 

d) Uwzględniając zasady bezpiecznego zachowywania się w miejscach publicznych, zaleca się  

    uczniom, aby po załatwieniu zwrotów książek udali się niezwłocznie do domu. 

 

e) Bibliotekarze  będą obecni w obu budynkach w terminie od  01.06.2020 r. wg harmonogramu  

     rozesłanego przez dziennik elektroniczny. 

 

f) Osoby, które nie mają wypożyczonych książek, nie muszą zgłaszać się do szkoły. 

 



4.  Organizacja zwrotów podręczników – zwrot w ostatnim tygodniu roku 

szkolnego: 22 – 25.06.2020 r. 

Prosimy Rodziców o sprawdzenie stanu podręczników i pomoc dzieciom w przygotowaniu ich do 

zwrotu – podręczniki czymkolwiek zalane powinny zostać odkupione – z powodów higienicznych 

nie można narażać innych na używanie takich podręczników w przyszłym roku szkolnym. 

Z podręczników należy koniecznie zdjąć okładkę,  

jeśli jest przyklejona – odciąć ją, zostawiając ochronny pasek na kleju. 

Szczegółowe terminy  zwrotów podręczników zostaną przekazane w następnym ogłoszeniu. 

W sytuacji, kiedy żaden z zaproponowanych terminów zwrotów książek nie jest 

dogodny, prosimy o kontakt z bibliotekarzami –  poprzez dziennik elektroniczny. 

Klasy 1-3 Barbara Gamrat, klasy 4-8 Ewa Labocha. 

 

Z poważaniem 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej  

im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach 


