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Procedura postępowania ze zbiorami bibliotecznymi zwracanymi do 

biblioteki szkolnej w czasie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej im. 

Ziemi Śląskiej w Piecach 

Dokument oparty na Rekomendacjach Biblioteki Narodowej z dnia 16 kwietnia 2020 r. dla 

bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej oraz wytycznych GIS, 

MZ i MEN dla szkół z dnia 15 maja 2020 r.  

1. Biblioteka nie będzie udostępniała czytelnikom książek w czerwcu i na okres wakacji.  

2. Zwroty zbiorów bibliotecznych, w tym podręczników będą przyjmowane w ściśle 

wyznaczonych terminach.  

3. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady 

zwrotu książek i terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.  

4. Nauczyciel bibliotekarz lub wychowawca powiadamia uczniów/rodziców/opiekunów 

ucznia poprzez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów 

książek oraz możliwościach odkupienia zagubionej/zniszczonej książki.  

5. W celu przygotowania książek do oddania należy wykonać w domu następujące 

czynności: 

a) w przypadku lektur i książek, które nie są podręcznikami należy:  

 wygumkować ewentualne podkreślenia,  

 usunąć wszystkie zbędne karteczki i notatki,  

 skleić rozdarcia,  

 wyprostować zagięte rogi;  

b) w przypadku zestawu podręczników należy: 

 zdjąć foliowe okładki (jeżeli są założone),  

 wygumkować ewentualne zapiski,  

 skleić rozdarcia,  

 podpisać (jeżeli nie są podpisane),  

 wyjąć wszystkie zbędne kartki i notatki,  

 wyprostować zagięte rogi,  

 nie oddajemy zeszytów ćwiczeń.  

6. Zabroniona jest dezynfekcja zbiorów bibliotecznych (podręczników, książek, lektur) 

preparatami chemicznymi przez osoby dokonujące zwrotu.  

7. Zestaw podręczników należy przynieść do szkoły w podpisanej torbie foliowej 

(reklamówce) lub owinięty bezbarwną folią ochronną. 

8. Na torbie, w której został umieszczony zestaw podręczników, powinna znaleźć się 

przypięta zszywaczem kartka z informacjami: imię i nazwisko ucznia, klasa, numer 

telefonu do rodzica/opiekuna.  

9.  Osoba dokonująca zwrotu powinna być zdrowa i obowiązkowo mieć założoną 

maseczkę (lub przyłbicę) i rękawiczki.  

10. W szkole:  

a) Nauczyciel bibliotekarz (w maseczce i rękawiczkach) będzie czekał na osoby 

zdające zbiory biblioteczne w określonych godzinach w wyznaczonym punkcie 
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poboru książek. Przy wyznaczonym stanowisku może przebywać wyłącznie jedna 

osoba zdająca książki.  

b) Osoby zdające zbiory biblioteczne powinny zachować odpowiedni odstęp – 

minimum 2 m od nauczyciela bibliotekarza oraz innych osób przebywających 

w budynku. Kontakt należy ograniczyć do niezbędnego minimum.  

c) Zabrania się przebywania w grupach w trakcie oczekiwania na zdanie książek. 

d) Przyniesione zbiory biblioteczne zdający odkłada w miejscu wskazanym przez 

nauczyciela bibliotekarza (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone ławki lub 

regały itp.). 

e) Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek zdezynfekować powierzchnie, które miały 

bezpośredni kontakt ze zwracanymi zbiorami bibliotecznymi.  

11. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych książek i podręczników.  

12. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia uczeń/rodzic lub opiekun prawny ucznia 

zobowiązany jest do odkupienia zniszczonej lub zagubionej książki, o czym zostanie 

poinformowany poprzez e-dziennik, telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi 

komunikacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 


