
Procedura zwrotu podręczników i książek do biblioteki szkolnej Szkoły 

Podstawowej nr 3  w warunkach zagrożenia COVID 19 

 

1. Uczniowie/Rodzice zwracają pod koniec roku szkolnego wszystkie podręczniki i 

książki wypożyczone z biblioteki szkolnej . 

2. Podręczniki są podpisane w wyznaczonych miejscach, usunięte są okładki i 

zapisane ołówkiem notatki. 

Należy zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek – wyprostowanie zagięć, 

sklejenie rozdarcia. Z książek bibliotecznych (nie podręczników) okładek nie 

zdejmujemy. 

3. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani 

są dokonać wpłaty na konto SP 3 w Toruniu 59 1160 2202 0000 0000 6737 

0219. 

Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres:  sp3bibliotekatorun@tlen.pl do 

końca roku szkolnego. Cennik podręczników danej klasy zostanie przesłany 

wychowawcom, którzy prześlą go rodzicom uczniów swojej klasy. 

4. Książki i podręczniki uczniowie/rodzice zwracają w terminie zgodnym z ściśle 

określonym harmonogramem w celu uniknięcia grupowania się osób – harmonogram 

podany jest poniżej. 

5. Uczniowie/rodzice dokonujący zwrotu podręczników/książek zaopatrzeni są w 

maseczki i rękawiczki. 

6. Wszystkie książki i podręczniki należy zapakować do reklamówki/worka. 

Reklamówki należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. 

Tak przygotowane  paczki podawane są wychowawcy, który zaznacza zwrot na liście 

klasy. 

7. Do stanowiska/ nauczyciela, zwracając książki, należy podchodzić pojedynczo, 

zachowując stosowną odległość od siebie. 

8. Po zakończeniu kwarantanny książek (kilka dnia) nauczyciel bibliotekarz dokonuje 

odpisu z konta czytelnika i oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W 

sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do poniesienia kosztów 

zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany za pomocą dziennika 
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elektronicznego. Jeśli uczeń/rodzic nie odda wszystkich książek wypożyczonych z 

biblioteki, będzie powiadomiony o tym fakcie w w/w sposób. 

9. Uczniowie/rodzice zbierają się o wyznaczonej godzinie( zachowując stosowną 

odległość),  przed wejściem głównym na teren szkoły. Do szkoły przychodzą 

wyłącznie osoby zdrowe, nie będące w czasie kwarantanny. Następnie przechodzą z 

wychowawcą pod wejście nr 9 budynku szkoły (wejście oddziałów przedszkolnych). 

 

 

 

Harmonogram oddawania podręczników szkolnych 

 

 8.06 9.06 10.06 11.06 12.06 

8.00-
9.30 

1a 3a 2a Boże Ciało 

9.30-
11.00 

1b 2b 3b 

11.30-
13.00 

1c 2c 3c 

13.00-
14.30 

1d 2d 3d 

 

 

 

 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 22.06 23.06 24.06 25.06 

8.00-9.30 6a    8a 5a 5f 7a Rezerwa 
8,00-14,00 9.30-11.00 6b Po sprawdzianie ok. 12.30-

14.00 
8b 5b 5g 7b 

11.30-13.00 6c 6e 6f - 8c 5d 4a 7c 

13.00-14.30 6d   - 8d 5e 4b 7d 

 

 


