
Procedury zwrotu podręczników i innych zbiorów bibliotecznych 

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach 

w okresie epidemii w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Nauczyciele bibliotekarze ustalają z dyrektorem szkoły zasady,  terminy i miejsce 

zwrotu podręczników, lektur i pozostałych książek biblioteki szkolnej w okresie 

pandemii. 

2. Dyrektor szkoły informuje przez dziennik elektroniczny Librus i stronę 

www.spmrozy.pl  rodziców  i wychowawców o procedurach zwrotu wypożyczonych 

zbiorów bibliotecznych w czasie epidemii: 

 

a) podręczników nie zwracają klasy I i IV (podręczniki zostaną  wycofane, od 

września będą nowe) 

b) podręczniki zwracają klasy II, III, V, VI 

c) wszyscy uczniowie nie zwracają zeszytów ćwiczeń 

d) wszyscy uczniowie zwracają  wypożyczone przed kwarantanną lektury i 

pozostałe książki  

 

3. Nauczyciel bibliotekarz Ewa Grabarczyk udzieli szczegółowych informacji rodzicom, 

uczniom i wychowawcom przez wiadomości w dzienniku Librus. 

4. Podręczniki mają być podpisane i   uporządkowane (wytarte gumką podkreślenia, 

podklejone, zdjęte okładki) oraz zapakowane w jedną reklamówkę cały komplet;  

pozostałe książki w drugiej reklamówce  bez podpisu! (program biblioteczny e-biblio 

przywoła właściwego ucznia). 

5. Rodzic powinien przyjść do szkoły w maseczce i rękawiczkach. 

6. Miejsce zwrotu znajduje się w bezpiecznej strefie sanitarnej – duża sala gimnastyczna 

podzielona na strefy klasowe. 

7. Po upływie kwarantanny nauczyciele bibliotekarze dokonają oceny stanu 

technicznego  zwróconych zbiorów bibliotecznych i poinformują ewentualnych 

rodziców o sposobie odkupienia:  

a) podręczników (zgodnie z zawartą umową użyczenia we wrześniu 2019 r.)  

b) pozostałe książki (zgodnie z Regulaminem biblioteki szkolnej)  

8. W celu uniknięcia się grupowania się osób ustala się następujący harmonogram 

zwrotu, dostosowany do godzin pracy rodziców, czyli  w godzinach 15.00-18.00 w 

dniach 15-22.06.2020 r. od poniedziałku do piątku. 

 

 

 

 

 

 

http://www.spmrozy.pl/


 

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH KSIĄŻEK 

Klasa Podręczniki i inne książki Data Uwagi 

VI a komplet podręczników i inne książki 15.06.20 poniedziałek  

VI b komplet podręczników i inne książki 15.06.20 poniedziałek  

VI c komplet podręczników i inne książki 15.06.20 poniedziałek  

VI i komplet podręczników i inne książki 15.06.20 poniedziałek  

V a komplet podręczników i inne książki 16.06.20 wtorek  

V b komplet podręczników i inne książki 16.06.20 wtorek  

V i komplet podręczników i inne książki 16.06.20 wtorek  

IV a tylko inne książki (bez podręczników) 17.06.20 środa  

IV b tylko inne książki (bez podręczników) 17.06.20 środa  

III a komplet podręczników i inne książki 18.06.20 czwartek  

III b komplet podręczników i inne książki 18.06.20 czwartek  

III c komplet podręczników i inne książki 18.06.20 czwartek  

III i  komplet podręczników i inne książki 18.06.20 czwartek  

II a komplet podręczników i inne książki 19.06.20 piątek  

II b komplet podręczników i inne książki 19.06.20 piątek  

II c komplet podręczników i inne książki 19.06.20 piątek  

I a tylko inne książki (bez podręczników) 19.06.20 piątek  

I b tylko inne książki (bez podręczników) 22.06.20 poniedziałek  

I c tylko inne książki (bez podręczników) 22.06.20 poniedziałek  

O a tylko inne książki (bez podręczników) 22.06.20 poniedziałek  

O b tylko inne książki (bez podręczników) 22.06.20 poniedziałek  

O c tylko inne książki (bez podręczników) 22.06.20 poniedziałek  

O d tylko inne książki (bez podręczników) 22.06.20 poniedziałek  

 

UWAGA!  

Jeśli rodzic ma dzieci w różnych klasach zwraca książki w jednym, wybranym dniu. 
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