
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO 

W WITKOWICACH. 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH. 

 
1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: 

a) materiały i książki pokryte powierzchnią plastikową – trzy doby, 

b) materiały i książki pokryte tekturą i papierem – jedna doba. 

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma. 

3. Uczeń/rodzic wchodzący do szkoły oddać podręczniki i książki do biblioteki musi być 

zdrowy, nie może mieć objawów choroby zakaźnej, on ani nikt z jego rodziny nie jest 

objęty kwarantanną ani przymusową izolacją. 

4. Należy stosować się do zasad obowiązującego reżimu sanitarnego, w tym zakazu 

gromadzenia się przed szkołą, w szkole. Należy zachować odstęp 2 m. Z uwagi na 

bezpieczeństwo należy wejść do szkoły od strony szatni natomiast wyjść wejściem 

głównym. 

5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce, 

rękawiczkach oraz mieć przy sobie własny długopis.  

6. Książki/podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora i 

nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób). 

Harmonogram zwrotów umieszczony jest na końcu regulaminu. 

7. Książki będą zwracane w wyznaczonym przez bibliotekarza pomieszczeniu w szkole.  

8. Zwracając podręczniki należy zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki - 

wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia, wyjęcie zbędnych kartek, usunięcie 

zapisów ołówkiem, usunięcie naklejek i okładek. Do biblioteki nie zwraca się materiałów 

ćwiczeniowych.  

9. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do 

zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie. 

10. Książki i podręczniki muszą być zapakowane w torebki foliowe, na zewnątrz należy 

przykleić kartkę z informacją: imię, nazwisko ucznia, klasa; wewnątrz reklamówki 

należy dodatkowo umieścić informację z numerem telefonu do rodzica. 

11. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym 

długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza. 

12. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w 

określonym pomieszczeniu. 



13. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego 

zwróconych podręczników/książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun 

prawny zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie 

poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. 
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