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Zasady zwrotu do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie 

wypożyczonych książek oraz podręczników  

uwzględniające procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19  

 

 

I.  Podstawa prawna 
 

1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. dla szkół 

wydane na podstawie art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
 

2. Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek 

szkolnych w zakresie ich dotyczącym. 

Źródło:https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki;https://www.bn.org.pl/;https://gis.gov.pl/ 

 
 

 

II.  Zasady  ogólne  obowiązujące  czytelników szkolnej  biblioteki,  związane   

        z  bezpieczeństwem  w trakcie  epidemii COVID-19 
 

1. Zwrotu książek i podręczników może dokonać wyłącznie uczeń (lub rodzic) zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 

2. Wchodząc na teren budynku szkoły uczeń/rodzic osłania usta i nos. Pracownik szkoły sprawdza przy 

wejściu temperaturę ciała każdego ucznia. Jeśli temperatura będzie podwyższona (powyżej 37O), 

uczeń zostanie odesłany do domu. O zaistniałym fakcie szkoła powiadomi rodziców danego ucznia. 
 

3. W obecności pracownika szkoły uczeń/rodzic dezynfekuje ręce, korzystając z dostępnego dozownika  

z płynem. 
 

4. Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: nie podają ręki na powitanie, unikają dotykania oczu, 

nosa i ust, zachowują dystans, podczas przerw  myją ręce wodą z mydłem.  
 

5. Zawieszone jest do końca roku szkolnego 2019/2020 wypożyczanie przez czytelników książek. 
 

6. Uczeń nie ma możliwości korzystania z czytelni i dostępnych w bibliotece komputerów.  
 

7. Czas przebywania w bibliotece zostaje skrócony do wykonania niezbędnych czynności związanych  

ze zwrotem wypożyczonych książek. 
 

8. W pomieszczeniu biblioteki mogą znajdować się wyłącznie wyznaczeni pracownicy szkoły. 
 

9. Nauczyciel bibliotekarz podczas pracy z czytelnikiem posiada założoną maseczkę i rękawiczki oraz 

utrzymuje bezpieczną odległość od obsługiwanego czytelnika. 
 

10. Książek i podręczników zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji 

książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie 

należy naświetlać książek lampami UV.  
 

11. Pomieszczenie biblioteki jest podczas pracy stale wietrzone, blat biurek i klamki dezynfekowane są 

zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
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III.   Procedura  zwrotu  do  biblioteki  wypożyczonych  książek  (nie dotyczy podręczników) 

 

1. Biblioteka szkolna otwarta jest dla czytelników od 1 czerwca w godzinach 8:00 – 13:00. 
 

2. Uczniowie klas 1-8 zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek (nie dotyczy podręczników)  

w terminie do 8 czerwca br. 
 

3. O brakach w zwracanych książkach nauczyciel bibliotekarz na bieżąco informuje danego czytelnika 
 

4. W dniu 9 czerwca br. nauczyciel bibliotekarz sporządza wykaz uczniów zalegających ze zwrotem 

książek i przekazuje go wychowawcom klas. 
 

5. Wychowawcy odpowiedzialni są za poinformowanie rodziców ww. uczniów i dalsze przypominanie  

podopiecznym o konieczności zwrotu książek. 
 

6. W bibliotece może przebywać tylko jeden obsługiwany czytelnik. 
 

7. Pozostali czytelnicy czekają przed wejściem do biblioteki, zachowując dystans społeczny na 

korytarzu, a także w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych. 
 

8. Zwrócone książki zostają złożone przez nauczyciela bibliotekarza na wyznaczonym regale  

z zapisaną datą zwrotu. Po 3 dniach kwarantanny zostają z powrotem odłożone na swoje miejsce. 
 

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej książki rodzic ucznia zobowiązany jest 

odkupić książkę o tym samym tytule (może to być zakup na rynku wtórnym – np. niezniszczony 

egzemplarz z antykwariatu itp.). 
 

 

 

IV.   Procedura  zwrotu  podręczników szkolnych 

 

1. Za zwrot podręczników odpowiadają wychowawcy poszczególnych klas. 

2. Zwrot podręczników odbywa się wg harmonogramu wskazującego konkretny dla każdej klasy termin 

(data oraz godzina), zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły. 

3. O wyznaczonym terminie zwrotu podręczników wychowawca informuje uczniów swojej klasy oraz 

rodziców przez iDziennik lub drogą mailową. 

4. Przed zwrotem podręczników uczniowie/rodzice zobowiązani są odpowiednio je w domu 

przygotować: 

• zdjąć okładki (UWAGA! Jeśli czynność ta może spowodować uszkodzenie książki, okładkę 

należy pozostawić.) 

• wytrzeć gumką wszystkie podkreślenia 

• naprawić wszelkie możliwe uszkodzenia. 
 

5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic: 

• zwraca się wcześniej do wyznaczonego nauczyciela (adres e-mail: gosway1@o2.pl)  

z zapytaniem o cenę podręcznika 

• w wyznaczonym terminie zwrotu podręczników przekazuje wychowawcy,  za potwierdzeniem,  

równowartość zniszczonego lub zagubionego podręcznika. 
 

6. W dniu zwrotu podręczników uczniowie lub rodzice oczekują na swoją kolej w wyznaczonym 

miejscu, zachowując bezpieczny odstęp. 

 

V.    Do przestrzegania powyższych zasad i procedur zobowiązani są wszyscy uczniowie,  

      rodzice, pracownicy szkoły. 

mailto:gosway1@o2.pl

