
Zasady zwrotu podręczników, lektur i innych książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej 

dla klas I – VII 

obowiązujące od 10 czerwca 2020 r. 

 

1. Z dniem 10 czerwca zostają anulowane wcześniejsze zapisy na zwrot książek do biblioteki. 

2. Rodzice /uczniowie od dnia 10 czerwca, są zobowiązani do zwrotu kompletów wypożyczonych 

podręczników (jeden rodzic może przynieść książki kilkoro dzieci). 

3. Rodzice uczniów klas 1-3 zwracają podręczniki i inne materiały wypożyczone przez uczniów, 

uczniowie klas 4 -7 mogą dokonać zwrotu książek do biblioteki samodzielnie.  

4. Rodzice stosują się do procedur zamieszczonych na stronie internetowej szkoły/ kształcenie na 

odległość/ organizacja pracy.  

5. Rodzice / uczniowie oczekują na zwrot książek przed wejściem E budynku szkoły,  

z zachowaniem zalecanej, bezpiecznej odległości (co najmniej 2 m od siebie). 

6. Rodzice / uczniowie pojedynczo wchodzą do szkoły z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.  

7. Następny rodzic / uczeń wchodzi do szkoły, dopiero po wyjściu poprzedniego rodzica / ucznia. 

8. Podręczniki przygotowane są wcześniej do zwrotu (bez owijek, z wymazanym w podręczniku 

imieniem i nazwiskiem ucznia). 

9. W bibliotece książki wkładane są do kartonu, po czym bibliotekarz sprawdza stan 

podręczników, odpisuje z konta czytelnika, informując rodzica o czystym stanie konta lub 

zaległościach. 

10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, rodzic zostanie poinformowany przez 

bibliotekarza, o konieczności odkupienia książki lub podręcznika. 

 

 

Zasady zwrotu podręczników, lektur i innych książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej 

dla klas VIII 

obowiązujące od 8 czerwca 2020 r. 

 

1. Uczniów klas 8, obowiązują zapisy wyłącznie do dnia 9 czerwca. 

2. Uczniowie w wyznaczonym terminie zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych podręczników 

i lektur.  

3. W celu zwrócenia książek, biblioteka przypomina o posiadaniu pisemnej zgody rodzica   

– zał. nr 1 b / strona internetowa szkoły/ kształcenie na odległość/ organizacja pracy. 

4. Biblioteka przypomina o wydrukowaniu i wypełnieniu karty obiegowej (strona internetowa SP 

nr 2 w Zalasewie). 

5. Uczniowie pojedynczo wchodzą do szkoły z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. 

6. Następny uczeń wchodzi do szkoły, dopiero po wyjściu poprzedniego ucznia. 

7. Uczniowie stosują się do procedur zamieszczonych na stronie internetowej szkoły/ kształcenie 

na odległość/ organizacja pracy. 

 

 

 

Biblioteka czynna: 

 

Klasa 8 c  – 8 czerwca 8:00 do 11:00 

– 9 czerwca 11:00 do 14:00 

16, 17, 18 czerwca  – egzaminy ósmoklasistów – biblioteka nieczynna 


