
Załącznik do 

Zarządzenia Nr 23/2020 

z dnia 26.05.2020r  

Dyrektora  

Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Bolesława Prusa  

w Mysłowicach 

 

 

PROCEDURA  

ZWROTU PODRĘCZNIKÓW 

DO BIBLIOTEKI 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH  

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, 

PRZECIWDZIAŁANIEM  

I ZWALCZANIEM COVID-19  

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie  

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze 

zm.) 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie  

szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

 

 

 



 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których 

zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. 

2. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne wypożyczane są uczniom 

nieodpłatnie na okres danego roku szkolnego. 

3. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki 

i materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej.  

4. W pierwszej kolejności podręczniki zwracają uczniowie którzy odchodzą z 

naszej szkoły.  

 

ODBIÓR  PODRĘCZNIKÓW 

1. Za odbiór podręczników odpowiadają wychowawcy klas którzy przekazują 

uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom wykazy podręczników do zwrotu.  

2. Podręczniki będą oddawane według harmonogramu uzgodnionego z 

wychowawcą, bibliotekarzem i dyrektorem szkoły od dnia 08.06.2020r do dnia 

19.06.2020r.  

3. O terminie zwrotów poszczególne klasy zostaną poinformowane poprzez  

e-dziennik, na stronie szkoły.  

4. Przygotowanie podręczników przed oddaniem: 

1) zdejmujemy okładki 

2) wycierami gumka wszystkie podkreślenia, 

3) naprawiamy wszelkie możliwe uszkodzenia 

4) usuwamy własne materiały zgormadzone wewnątrz.  

5. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech 

zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Poprzez zniszczenie 

podręcznika rozumie się poplamienie, trwałe zabrudzenia, zalanie napojami, 

popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zgubienie kartek oraz inne wady fizyczne, 

które uniemożliwiają korzystanie z ich w przyszłości.  



6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika rodzice/prawni 

opiekunowie zobowiązani są do zakupu nowego egzemplarza lub zapłacenia 

jego równowartości.  

7. Podręczniki należy oddawać w komplecie, spakowane w reklamówce lub w 

worku foliowym z podpisaną kartą informacyjną: imię i nazwisko ucznia, 

klasa, wykaz oddawanych podręczników.  

8. Odebrane podręczniki, oznaczone kartą z datą przyjęcia zostaną przeniesione 

do wyznaczonego miejsca na 72 godzinną kwarantannę.  

9. Po odbytej kwarantannie wychowawcy klas dokonują wpisu oceniającego stan 

podręczników po czym dostarczają podręczniki do biblioteki szkolnej.   

10. Egzemplarze dostarczonych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekującymi opartymi na detergentach i alkoholu.  

11. Uczeń lub rodzic/prawny opiekun wchodząc na teren szkoły aby oddać 

podręczniki zobowiązany jest zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa 

obowiązujące w czasie epidemii COVID-19 (maseczka zakrywająca usta i nos, 

dystans 2,0 metra, zakaz gromadzenia się przed szkołą). 

 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

pracownicy szkoły, rodzice oraz opiekunowie dzieci.  

 

 

 

 

 

 

  


