
Procedury w zakresie przyjmowania książek,  

podręczników i innych materiałów bibliotecznych  

w czasie pandemii COVID-19 

 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby 
korzystające z biblioteki szkolnej.  

 
Poniższe ustalenia  zostały opracowane na podstawie wytycznych i rekomendacji opublikowanych 

przez Ministerstwo  Rozwoju i Bibliotekę Narodową. 
Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/ ; https://gis.gov.pl/ 
 

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do naszych wytycznych. 

 
1. Rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce/przyłbicy oraz 

rękawiczkach. 

2. Zwroty książek/podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będą według 

harmonogramu opracowanego  przez dyrektora wraz z bibliotekarzem i przekazywanego 

uczniom/rodzicom za pośrednictwem dziennika Librus/strony internetowej szkoły.  

3. Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników. 

4. Zgodnie z zapisem regulaminu, uczeń wraz z końcem roku szkolnego powinien uporządkować 

podręczniki (skleić rozdarcia, usunąć foliowe okładki,  kartki z notatkami itp.), a następnie 

oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym 

wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.) 

5. Za książki/podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani 

do zakupy nowej pozycji wskazanej przez bibliotekarza w ustalonym terminie. 

6. Przez zniszczenie książki/podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez 

zaniedbanie   użytkownika - poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, 

połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które 

pomniejszają   wartość  użytkową książki/podręcznika lub materiałów edukacyjnych 

i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie. 

7. Książki/podręczniki zostaną zwracane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby 

umożliwić bezpieczne wejście/wyjście czytelnikom. 

8. Osoby dokonujące zwrotu książek/podręczników proszone są o przestrzeganie następujących 

zasad przekazania materiałów bibliotecznych: 

• książki/podręczniki zapakowane w przezroczyste reklamówki należy opisać na zewnątrz:  

imię, nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu (proszę nie łączyć książek z podręcznikami – 

oddzielnie podpisana reklamówka); 

• podczas zwrotu podręczników rodzic głośno odczytuje numer inwentarzowy dostarczanego 

egzemplarza celem weryfikacji zwracanych materiałów; 

• zwrot książek/podręczników potwierdzony zostaje podpisem (własnym długopisem) na liście 

udostępnionej przez bibliotekarza; 

• książki wraz z podpisaną kartą informacyjną zostają odkładane w miejsce wskazane przez 

bibliotekarza. 



9. Po upływie kwarantanny bibliotekarz wraz z dyrekcją szkoły dokonuje oceny stanu 

technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic 

zobowiązany jest do zakupu wskazanej pozycji, o czym zostanie poinformowany telefonicznie 

lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. 

10. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów 

prawnych uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów. 

 

 

 

 

 

Rusko, 25.05.2020r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


