
 

REGULAMIN ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH 

 

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły  zasady zwrotu książek i 

podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.  

2. Nauczyciel bibliotekarz  powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny 

lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników. 

Informuje też o możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki 

zgubione/zniszczone. 

3. Kontakt z biblioteką w celu wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń 

odbywa się przez skrzynkę mailową (biblioteka@spkleszczow.pl).  

4. Przypomina się  uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych 

podręczników zgodnie z zapisami regulaminów: 

a. zeszyty ćwiczeń nie podlegają zwrotowi,  

b. zwracany jest komplet podręczników,  

c. należy usunąć zapisane ołówkiem notatki,  

d. należy zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki (wyprostowanie   

pogiętych kartek, podklejone rozdarcia), 

e. nie należy zdejmować okładek samoprzylepnych. 

5. Komplet podręczników i pozostałe książki (lektury, literatura piękna) 

należy włożyć do reklamówki, podpisać ją imieniem i nazwiskiem dziecka, 

klasą i bieżącą datą, następnie zostawić pracownikowi szkoły: 

a) w dniach egzaminu ósmoklasisty (16, 17, 18 czerwca) w godzinach 

9-14 przy wyjściu z biblioteki na zewnątrz szkoły (po schodach od 

strony parkingu), 

b) w pozostałe dni przy głównym wejściu do szkoły w godzinach 8-16. 

6. Ostateczny termin zwrotu podręczników i pozostałych książek upływa 22 

czerwca (poniedziałek).  

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

rękawiczkach.  
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8. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 

bibliotece trwa 72 godziny (trzy doby). 

9. Po upływie kwarantanny dla książek nauczyciel bibliotekarz dokonuje 

oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji 

stwierdzenia zniszczenia lub braku podręcznika rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest do zapłaty za zniszczony/zgubiony egzemplarz, o czym 

zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi 

komunikacji. 

10. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej im. 

Janusza Korczaka w Kleszczowie nr 54 8978 0008 0000 0114 2000 0020 

(Bank Spółdzielczy w Kleszczowie) w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

wezwania.  

 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rekomendacji 
Biblioteki Narodowej dotyczącej organizacji pracy bibliotek szkolnych. 

 

 


