
Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2019/2020 

biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór wypożyczonych lektur, podręczników szkolnych oraz 

innych materiałów. Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady,                       

do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej. 

 

PROCEDURY ZWROTU KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW 

BIBLIOTECZNYCH DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

SZKOLE PODSTWOWEJ NR 34 IM. JÓZEFA MALEWSKIEGO W OLSZTYNIE 

 W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA 

KLASY IV-VIII 

OD 8 DO 15 CZERWCA 2020 R. 

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej: 8.00 – 14.00. 

 

PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK (LEKTUR I PODRĘCZNIKÓW)  

 

1. Zwrot książek do biblioteki szkolnej będzie odbywać się od 8 do 15 czerwca 2020 r. 

2. Miejscem zwrotu książek będzie biblioteka.  

3. Godziny pracy biblioteki szkolnej: 8.00 – 14.00. 

4. Bibliotekarz, uczeń podczas zwrotu podręczników powinien używać środki ochrony 

osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu 1,5m od drugiej osoby. 

5. Uczniowie do biurka bibliotecznego podchodzą pojedynczo.  

6. Zasady zwrotu lektur/podręczników:  

 Przyjmowane są tylko komplety podręczników oraz (uczeń ma obowiązek usunięcia 

zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń, sklejenia kartek), a także inne książki, np. 

lektury. 

 Wszystkie przygotowane do zwrotu książki należy zapakować w podpisaną imieniem, 

nazwiskiem, klasą foliową torbę.  

 Książki są zwracane przez uczniów w ustalone przez dyrektora oraz nauczyciela 

bibliotekarza dni, w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia grupowania się 

osób.  

 W danym dniu książki zwraca wyznaczona klasa, w wyznaczonych godzinach, 

zgodnie z numerem ucznia w dzienniku. 

7. Procedura odbioru książek:   

 Uczeń podaje bibliotekarzowi dane czytelnika: imię, nazwisko, klasę oraz numery 

inwentarzowe zwracanych książek. 



 Nauczyciel bibliotekarz sprawdza stan konta czytelnika, udziela informacji,                          

czy wszystkie książki zostały zwrócone.   

 Nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu zwróconych podręczników.  

 Uczeń oddaje książki zapakowane w reklamówkę bibliotekarzowi. 

 Za książki zniszczone lub zagubione Rodzic, zgodnie z regulaminem, obowiązany jest 

do wniesienia opłaty w określonym terminie.   

 

Wszystkie zwrócone zbiory biblioteczne podlegają kwarantannie. 

 

Procedura oparta o wytyczne Biblioteki Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.  

 

8. Harmonogram zwrotu podręczników:  

 

8 czerwca 2020 (poniedziałek) 

KLASY VII      wg numerów w dzienniku odczytywanych przez wychowawcę 

Komplet w klasie siódmej obejmuje 12 podręczników: jęz. polski, biologia, geografia, 

historia, matematyka, chemia, fizyka, informatyka, muzyka, plastyka, jęz. angielski, jęz. 

niemiecki.  

kl.7a     godz. 8.00-8.30 

kl.7b    godz. 8.40-9.10 

kl.7c    godz. 9.20-9.50 

kl.7d    godz. 10.00-10.30 

kl.7e    godz. 10.40-11.10 

kl.7f    godz. 11.20-11.50 

kl.7g    godz. 12.00-12.30 

kl.7h    godz. 12.40-13.10 

kl.7i    godz. 13.20-13.50 

9 czerwca 2020 (wtorek) 

KLASY IV      wg numerów w dzienniku odczytywanych przez wychowawcę 

Komplet w klasie czwartej obejmuje 10 podręczników: jęz. polski, przyroda, historia, 

matematyka cz. 1 i cz.2, informatyka, muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, jęz. angielski.  

 

kl.4a     godz. 8.00-8.30 

kl.4b    godz. 8.40-9.10 



kl.4c    godz. 9.20-9.50 

KLASY VI      wg numerów w dzienniku odczytywanych przez wychowawcę 

 

Komplet w klasie szóstej obejmuje 11 podręczników: jęz. polski, biologia, geografia, 

historia, matematyka cz.1, matematyka cz.2, informatyka, muzyka, plastyka, zajęcia 

techniczne, jęz. angielski.  

 

kl.6a     godz. 10.00-10.45 

kl.6b    godz. 10.55-11.40 

kl.6c    godz. 11.50-12.35 

kl.6d    godz. 12.45-13.30 

kl.6e    godz. 13.40-14.10 

10 czerwca 2020 (środa) 

kl.6f    godz. 8.00-8.45 

 

KLASY VIII      wg numerów w dzienniku odczytywanych przez wychowawcę 

Komplet w klasie ósmej obejmuje 12 podręczników: jęz. polski, biologia, geografia, 

historia, matematyka, chemia, fizyka, informatyka, jęz. angielski, jęz. niemiecki, WOS, EDB. 

kl.8a    godz. 8.55-9.40 

kl.8b    godz. 9.50-10.35 

kl.8c    godz. 10.45-11.30 

kl.8d    godz. 11.40-12.25 

kl.8f   godz. 12.35-13.20 

15 czerwca 2020 (poniedziałek) 

KLASY V     wg numerów w dzienniku odczytywanych przez wychowawcę 

Komplet w klasie piątej obejmuje 11 podręczników: jęz. polski, biologia, geografia, 

historia, matematyka cz.1, matematyka cz.2, informatyka, muzyka, plastyka, zajęcia 

techniczne, jęz. angielski.  

 kl.5a    godz. 8.00-8.45 

kl.5b    godz. 8.55-9.40 

kl.5c    godz. 9.50-10.35 

kl.5d    godz. 10.45-11.30 

kl.5e    godz. 11.40-12.25 

kl.5f   godz. 12.35-13.20 


