
WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 IM. WŁADKA ZAREMBOWICZA WE WROCŁAWIU 

OD 08.06.2020 r. DO 24.06.2020 r. 

Wejście do Szkoły i obowiązujące na terenie placówki zasady bezpieczeństwa zawarte są w WEWNĘTRZNYCH 
PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 

IM. WŁADKA ZAREMBOWICZA WE WROCŁAWIU W OKRESIE OD 25 MAJA 2020 DO ODWOŁANIA. 

1. Zwrot książek i podręczników odbywa się wg ustalonego Harmonogramu dla poszczególnych klas, 
stanowiącego załącznik nr 1. 

2. Wychowawca powiadamia rodziców, przez pocztę służbową (klasy I – III) i dziennik elektroniczny 
(klasy IV – VIII), o terminach zwrotów książek i podręczników. 

3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek i podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach. 

4. Zwrot wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej odbywa się przy wejściu do biblioteki. 

5. Nauczyciel bibliotekarz podczas zwrotu książek powinien używać środków ochrony osobistej oraz 
przestrzegać dystansu 2 m. 

6. Uczeń/rodzic podaje numer katalogowy książki i,  po sprawdzeniu przez bibliotekarza konta 
czytelnika, książki odkładane są przez pracownika obsługi na przygotowane miejsce w czytelni. 

7. Miejsce, w którym oddawano książki, będzie dezynfekowane po każdej osobie oddającej. 

8. Książki odebrane w danym dniu zostają oznaczone datą zwrotu i poddane kwarantannie. 

9. Zwrot wypożyczonych podręczników odbywa się w wyznaczonych salach, podanych w 
Harmonogramie. 

10. Przyjmowane są tylko komplety podręczników. Uczeń ma obowiązek usunąć foliowe okładki, 
usunąć zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostowane 
pogięte kartki, sklejone rozdarcia. 

11. Podręczniki przyjmuje wychowawca, który powinien używać środków ochrony osobistej oraz 

przestrzegać dystansu 2 m. 

12. Uczeń/rodzic odkłada podręczniki na wyznaczone miejsce w sali, wychowawca odnotowuje zwrot 
książek oraz oznacza komplet oddanych podręczników imieniem i nazwiskiem ucznia. 

13. Podręczniki odebrane zostaną poddane kwarantannie. 

14. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz i wychowawca dokonują oceny stanu technicznego 
oddanych podręczników. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są 
zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto, o czym zostaną poinformowani przez wychowawcę 
drogą elektroniczną. 

 


