
 

Procedura zwracania książek do biblioteki w roku szkolnym 2019/2020 

w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Armii Krajowej w Tychach 

 

 

1. Książki (niebędące podręcznikami – lektury, baśnie beletrystykę), należy zwrócić do 

pudełka umiejscowionego w holu szkoły, na którym widnieć będzie data zwrotu. Zwrotów 

można dokonywać od 8 czerwca do 26 czerwca w godzinach otwarcia szkoły (7:00-16:00). 

2. Jeśli nie są Państwo pewni, ile książek i jakie tytuły uczeń ma aktualnie na karcie, proszę o 

indywidualny kontakt za pośrednictwem mobiDziennika. 

3. W przypadku zgubienia/zniszczenia książki rodzic zobowiązany jest do odkupienia tego 

samego tytułu, lub innego, wskazanego przez bibliotekarza. 

 

 

 

Procedura zwracania podręczników do biblioteki w roku szkolnym 2019/2020 

w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Armii Krajowej w Tychach 

 

1. Zwracane podręczniki powinny być zapakowane w reklamówki, w których należy umieścić 

kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą. Zwrot podręczników należy 

potwierdzić podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez bibliotekarza. 

Podręczniki odkładamy do specjalnie wydzielonej strefy, oznaczonej datą zwrotu. 

2. Strefa zwrotu znajduje się w świetlicy i obejmuje jadalnię oraz małą salkę gimnastyczną. 

3. Podręczników zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Prosimy wyłącznie o usunięcie 

foliowych okładek z podręczników, zapisanych ołówkiem notatek oraz zwrócenie uwagi  

na czystość i estetykę podręcznika – sklejone rozdarcia. 

4. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach. 

5. Biblioteka Narodowa rekomenduje okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach. (na powierzchniach plastikowych, np. okładki książek, 

płyty itp. wirus jest aktywny do 72 godzin; tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 

godzin)  W związku z powyższymi zaleceniami, podręczniki zostaną objęte kwarantanną  

i przyjęte na stan biblioteki po upływie 3 dni. 

6. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 



zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zgubienia, zniszczenia bądź zalania 

podręcznika rodzic zobowiązany jest do zwrotu kosztu podręcznika na podany numer konta, 

o czym zostanie poinformowany za pośrednictwem mobiDziennika. Brak informacji ze 

szkoły odnośnie stanu technicznego książek, oznacza, że wszystkie podręczniki zostały 

przyjęte. Bardzo prosimy o regularne sprawdzanie mobiDziennika – informacje odnośnie 

podręczników mogą być wysyłane pod koniec czerwca lub wraz z początkiem lipca. 

7. Zwrotów będzie można dokonywać w godzinach od 7:00 – 16:00 w następujących dniach: 

 

 19.06 (piątek) – klasy 1, 2 

 22.06 (poniedziałek) – 3, 8 

 23.06 (wtorek) – klasy , 4, 5 

 24.06 (środa) – klasy  6, 7 

 25.06 (czwartek) – umożliwienie zwrotu osobom, które jeszcze tego nie zrobiły 

 

Wyznaczone terminy ustalono w sposób pozwalający na uniknięcie nadmiernego tłoku. Jeśli jednak 

nie mogą Państwo zwrócić podręczników w wyznaczonym terminie, prosimy o przyjście w inny 

dzień. W wyjątkowych sytuacjach proszę o indywidualny kontakt, w celu ustalenia dodatkowego 

terminu. 

 

 

 


