
 

Procedura przyjmowania i zwrotu książek oraz podręczników  szkolnych i innych 

materiałów bibliotecznych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa 

Piłsudskiego  w Piasecznie  w czasie epidemii COVID-19 

 

1. Przez możliwość korzystania z biblioteki szkolnej rozumie się :  

1) ograniczony dostęp do księgozbioru biblioteki szkolnej, szczególnie użytkowania 

księgozbioru w wolnym dostępie, 

2) wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem. 

2. Kwarantannie podlegają wszystkie zwracane  materiały biblioteczne.  

3. Obsługa czytelnika zostaje ograniczona do minimum. 

4. Biblioteka będzie przyjmować  zwroty książek i podręczników szkolnych zgodnie z:  

1) Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach 

zwrotów książek i podręczników. Przypomina uczniom i rodzicom zasady zwrotu 

wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot 

podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych 

przez ucznia notatek na książce, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki, 

wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).   

W przypadku gdy podręczniki  zostały zniszczone lub zagubione przez uczniów 

rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są je odkupić 

2) Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania 

zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń. Książki i 

podręczniki szkolne zwracane są do tej  biblioteki szkolnej, z której były 

wypożyczone (na każdej książce znajduje się pieczątka, która wskazuje miejsce 

biblioteki: ul.  Świętojańska lub al. Kalin). 

3) W związku z ograniczeniem liczby użytkowników i przestrzegania wymogu 

dotyczącego dystansu społecznego w szkole,  w bibliotece mogą przebywać tylko 2 

osoby. 

4) Rekomendowany okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach to 72 godziny. Z tego powodu potwierdzenie 

zwrotu książek / podręczników nastąpi  drogą mailową sukcesywnie od czwartego  

dnia, od daty oddania. Po upływie wymaganej kwarantanny dla książek nauczyciel 

bibliotekarz dokonuje oceny stanu  zwróconych książek i podręczników.   

5) Książki i lektury szkolne  od 25  maja mogą być zwracane  do biblioteki szkolnej w 

godzinach pracy bibliotekarza. Dyżury od 25 maja .będą pełnione w tym celu 3  razy 



w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w budynku na ul. Świętojańskiej w godz. 12-

16. Druga  możliwość to zostawienie książek w opisanym pudełku obok biblioteki z 

podaniem imienia, nazwiska, klasy ucznia, daty zwrotu oraz z wykazem zwracanych 

książek. Potwierdzenie rozliczenia  książek nastąpi  sukcesywnie po czterech dniach  

od daty ich oddania. 

5. Podręczniki szkolne będą zwracane tylko i wyłącznie  do biblioteki szkolnej  w dniach: 16, 

17, 18, 19 czerwca. Budynek na ul. Świętojańskiej w godzinach dyżuru bibliotekarza 

12.00-16.00 a 19 czerwca od 9.00-15.45. Budynek przy al. Kalin w dniach 16, 17, 18 

czerwca w godz.  13.00-15.45, a 19 czerwca w godz. 9.00-15,45. Uczeń lub rodzic oddaje 

podręczniki zapakowane w reklamówce, opisane czytelnie na zewnątrz: imię i nazwisko 

ucznia, klasa, wykaz oddawanych podręczników. 

6. Zarówno uczeń / rodzic i  bibliotekarz musza stosować się do procedur określnych przez 

Dyrektora szkoły w związku z Covid 19. 

7. Informacja o nierozliczeniu się ucznia z książek i podręczników będzie przekazana drogą 

mailową do wychowawcy klasy i do sekretariatu szkoły. 

  

 

 


