PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

W związku z zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020
zostały opracowane i wdrożone procedury zwrotu podręczników w czasie COVID-19.
1. Zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej dokonujemy od 19 do 25 czerwca 2020
r. według ustalonego harmonogramu.
2. Miejscem kwarantanny podręczników będzie sala nr 11-Kwarantanna książek i
podręczników. Uczeń/rodzic/prawny opiekun przy wejściu do szkoły odkaża ręce
płynem dezynfekującym i ma mierzoną temperaturę ciała termometrem
bezdotykowym.
3. Podręczniki zwracamy w pełnych kompletach. Należy zwrócić uwagę na czystość
i estetykę książki, usunąć foliowe obłóżki, powycierać wpisy dokonane ołówkiem,
podkleić rozdarte lub wypadające kartki, oraz usunąć własne materiały (sprawdziany,
notatki, zakładki…) Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część
podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem.
4. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, zagubienia – zgodnie z obowiązującym
regulaminem wypożyczeń rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza
o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi
komunikacji przez wychowawcę klasy bądź nauczyciela bibliotekarza do dnia 31
sierpnia 2020 r..
5. Zwrotu podręczników dokonamy przed salą nr 11. Przygotowane podręczniki
zostaną opisane datą zwrotu i przeniesione w miejsce kwarantanny na stoliki i do
pudeł wcześniej przygotowanych.
6.Uczeń/rodzic/prawny opiekun dokonujący zwrotu podręczników powinien być
w maseczce lub w inny sposób zasłonić usta i nos. Obowiązuje również zasada
zachowania odpowiedniego dystansu – min. 1,5 m.
7. Podczas zwrotu podręczników oprócz nauczyciela bibliotekarza obecny jest
wychowawca klasy, który sprawdza stan oddawanych podręczników.
8. Nauczyciel bibliotekarz i wychowawca używa maseczki, ewentualnie przyłbicy i
rękawiczek ochronnych.
9. Zwrot podręczników potwierdzamy podpisem ucznia/rodzica/prawnego opiekuna
(własnym długopisem) na udostępnionej liście.
10. Książki trafiają na 14-dniową kwarantannę. Po jej zakończeniu rodzice przez
dziennik elektroniczny i wychowawcę zostaną poinformowani o ewentualnych
brakach w zwrocie.

11. Zgodnie z obowiązującymi zasadami po każdym uczniu dezynfekcji podlega blat
stolika, na którym leżały książki.
12. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami
dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu, nie należy naświetlać książek
lampami UV.
13. Uczeń/rodzic/prawny opiekun mogą kierować pytania o książki lub wyjaśnienia
spraw dotyczących zwrotu podręczników przez dziennik elektroniczny (zakładka
wiadomości).

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

DATA

19.06.2020 piątek

KLASA

GODZINA

8

9:00-10:00

7

10:15-11:15

22.06.2020 poniedziałek 5a, 5b, 5c

9:00-11:00

23.06.2020 wtorek

6a, 6b, 6c

9:00-11:00

24.06.2020 środa

4

9:00-10:00

3

10:15-11:15

1a, 1b

9:00-10:00

2a, 2b

10:15-11:45

25.06.2020 czwartek

Harmonogram może ulec zmianie. Ewentualne zmiany będą zamieszczone w dzienniku
elektronicznym w zakładce wiadomości.

