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Szkoła Podstawowa nr 353 

ul. Cieplarniana 23 

05-077 Warszawa 

PROCEDURA ORGANIZACJI ZWROTU  PODRĘCZNIKÓW I 

KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

W CZASIE PANDEMII COVID-19 
PK - 46 

 

 

Procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020r. do odwołania 

 

I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji zwrotu podręczników i książek do biblioteki 

szkolnej i zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  

 

II. Zakres procedury 

Procedura obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w związku z 

występującym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców" w Warszawie. 

 

IV. Postanowienia szczegółowe 

 

1. Nauczyciele bibliotekarze w  porozumieniu z dyrekcją szkoły wyznaczają pomieszczenie 

do przyjmowania zwrotów bibliotecznych oraz miejsce kwarantowania zwróconych książek. 

 

2. Nauczyciele bibliotekarze w  porozumieniu z dyrekcją szkoły i wychowawcami ustalają 

terminy zwrotu podręczników i książek dla poszczególnych klas, o których z wyprzedzeniem 

poprzez system e-dziennika i ogłoszenie na tablicy zostają poinformowani rodzice i 

uczniowie. 

 

3. Uczniowie/rodzice w wyznaczonym terminie (dzień, godzina) są zobligowani do zwrotu 

wszystkich wypożyczonych pozycji (jeżeli państwo nie jesteście do końca zorientowani, 

jakie pozycje powinniście zwrócić, można kontaktować się mailowo z nauczycielami 

bibliotekarzami (kwestie sporne będziemy wyjaśniać po ustaniu kwarantanny)). 

 

4. W wyznaczonym dniu osoby zwracające wypożyczone pozycje zgłaszają się przed lewym 

wejściem do szkoły przy portierni (tutaj jest zorganizowany punkt odbioru). Osoby proszone 

są o zachowanie zalecanych zasad bezpieczeństwa (obowiązkowe maseczki). Nauczyciele 

bibliotekarze przy  przyjmowaniu zwrotów zachowują zalecane zasady ochrony 

(obowiązkowe maseczki i rękawiczki). 

 

5. Zwracający podręczniki i książki są zobligowani do zapoznania się i stosowania sposobu 

przekazania zbiorów: 

 

- postępowanie zgodnie z zasadami zwrotu wypożyczonych podręczników i książek  

zapisanymi w regulaminie (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, 

usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - 

wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie rozdarcia). 
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- podręczniki i książki zapakowane w reklamówkę (powinna być zaklejona)  należy opisać na 

zewnątrz na przyklejonej kartce z informacją:  

imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość zwracanych egzemplarzy z numerem 

inwentaryzacyjnym (wpisany długopisem pod pieczątką szkoły, na stronie tytułowej 

książki).  

- zwrot potwierdzony jest podpisem nauczyciela bibliotekarza na wcześniej przygotowanej 

liście w obecności oddającego pakiet z książkami i podręcznikami. 

- pakiety są odkładane przez nauczyciela bibliotekarza do specjalnie przygotowanych 

pudeł/kartonów z zapisaną na nich datą dzienną zwrotów. 

 

6. W dalszej części nauczyciele bibliotekarze postępują zgodnie z obowiązującymi 

procedurami (po upływie 72-godzinnej kwarantanny pakiety będą otwierane, pozycje będą 

odpisane z konta czytelnika i włączone z powrotem do księgozbioru). 

 

Zasady postępowania przy zwrocie podręczników i książek do biblioteki szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 353 im. "Wielkich Odkrywców" w Warszawie zostały 

opracowane zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej dotyczącymi organizacji 

pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych, gdzie obowiązują ściśle 

określone procedury w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych 

materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/ ; https://gis.gov.pl/ 

 

Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący 

 i kadrę placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega 

całkowicie bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenia Szkoła Podstawowa nr 353 nie 

ponosi odpowiedzialności.  

 

 
Opracował/a:  

Mirosława Ciacharowska 
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