
Procedury zwrotu podręczników i książek do biblioteki szkolnej  

  

1. Zwrot książek i podręczników do biblioteki szkolnej odbywa się w dniach 4 – 22 czerwca 
2020 roku  wg. ustalonego harmonogramu. 

2. Podręczniki i książki (lektury, literatura piękna)  wypożyczone z biblioteki szkolnej należy 
zwrócić najpóźniej do poniedziałku 22 czerwca.  

3. Aby uniknąć grupowania się osób, wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez 
dziennik elektroniczny o  terminach zwrotów książek i podręczników. 

4. Rodzicom i uczniom udostępnia się odpowiedni dla danej klasy formularz, na którym są 

wymienione wszystkie podręczniki, które należy zwrócić. 

5. Uczeń lub rodzic  wypełnia formularz, wpisując dane ucznia i numery  inwentarzowe 

poszczególnych podręczników, które znajdują się w każdej książce na stronie tytułowej w 
środku obok pieczątki bibliotecznej. (Formularz może być wydrukowany lub napisany 

ręcznie) 

6. Osoby zwracające  książki, powinny zachować wszelkie środki ostrożności.  

7. Uczeń/rodzic, dokonujący zwrotu książek i podręczników, powinien być w maseczce oraz 

rękawiczkach. 

8. Książki będą przyjmowane  w oknie portierni, obok głównego wejścia do szkoły.  

Jak przygotować podręczniki do zwrotu?  

- zdejmujemy okładki, 

- wycieramy gumką wszystkie podkreślenia, notatki, zapiski, rysunki  

- rozprostowujemy zagięte kartki ( można przeprasować) 

- wyciągamy ze środka wszystkie swoje kartki z kartkówkami, notatkami itp.  

- do reklamówki lub dowolnego foliowego worka, pakujemy : 

 wypełniony formularz zwrotu,  

 książki wypożyczone z biblioteki szkolnej,  

 wszystkie podręczniki  

- reklamówkę związujemy i opisujemy, podając imię i nazwisko oraz klasę.  

!!!! Nie wkładamy do reklamówki podręcznika z religii i ćwiczeń.  
 

9. Książki zapakowane w reklamówkę lub worek foliowy i opisane imieniem i nazwiskiem 
ucznia oraz klasą należy zapakować do folii ochronnej i odłożyć w określonym 
pomieszczeniu. 

10. Zwrócone książki i trafią do kwarantanny i po 3 dniach kwarantanny zostaną sprawdzone 

i odpisane z karty czytelnika i wrócą na półkę.  

11. Książki zniszczone, zalane lub zagubione powinny być odkupione. 

12. W przypadku, gdy rodzic nie zdoła odkupić podręcznika, po uprzedniej konsultacji 
z sekretariatem, może wpłacić pieniądze na konto bankowe.   

 
 

 
 



 
 

Harmonogram zwrotu podręczników i innych książek 

 wypożyczonych z biblioteki 

 

  

data  dzień tygodnia klasy uwagi 

04.06.20 czwartek 2A, 2B, 2C  

05.06.20 piątek 3A, 3B, 3C, 3D  

08.06.20 poniedziałek 5A, 5B, 5C, 5D  

09.06.20 wtorek 6A, 6B, 6C  

10.06.20 środa 6D, 6E, 6F  

11.06.20 czwartek Boże Ciało  

12.06.20 piątek 4A, 4B  

15.06.20 poniedziałek 1A, 1B, 1C  

16.06.20 wtorek egzamin  

17.06.20 środa egzamin  

18.06.20 czwartek egzamin  

19.06.20 piątek 8A, 8B, 8C  

22.06.20 poniedziałek 7A, 7B, 7C, 7D  

    

 
Podręczniki można zwracać w godzinach od 6.00 do 18.00 

 
 
 

 
 


