
Procedura zwrotu podręczników i innych materiałów edukacyjnych 
wypożyczonych z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu, 
w roku szkolnym 2019/2020. 

 

1. Przed otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły, uczniowie klas 
ósmych muszą zwrócić wszystkie podręczniki i pozostałe książki 
wypożyczone z biblioteki. 

2. Pozostali uczniowie będą zwracać podręczniki w dniu wyznaczonym w 
harmonogramie. W tym dniu uczniowie będą mogli również oddać 
pozostałe książki wypożyczone z biblioteki. 

 

3. Harmonogram zwrotu podręczników: 
19 czerwca (piątek) – klasy 8 (w godz. 8.00-11.00)  
                                       klasy 7 (11.00 - 14.00) 
22 czerwca (poniedziałek) – klasy 1 (8.00 - 11.00) 
                      klasy 2 (11.00 - 14.00) 
23 czerwca (wtorek) – klasy 3 (8.00 - 11.00) 
                        klasy 4 (11.00 - 14.00) 
24 czerwca (środa) – klasy 5 (8.00 -11.00) 
25 czerwca (czwartek) – klasy 6 (8.00 - 11.00) 
Materiały biblioteczne będą zbierane w czytelni szkolnej (sala 11). 

 

4. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może rozliczyć się z biblioteką w innym, 
niż wyznaczony dniu. Musi to jednak uzgodnić z biblioteką. Adres e-mail 
do kontaktu : annalewandowska@sp78poznan.pl. 

5. Podręczniki może zwrócić uczeń, jego rodzice lub opiekunowie, a także 
starsze rodzeństwo. 

6. Podręczniki powinny być zwracane w kompletach. Uczeń/rodzic 
dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i 
rękawiczkach. Podczas zwracania podręczników należy dostosować się 
do wszystkich obowiązujących w danym momencie norm sanitarnych. 

7. Obowiązuje limit czytelników mogących jednocześnie przebywać w 
czytelni podczas oddawania podręczników (jedna osoba przy stanowisku 
obsługi i ewentualna kolejka przy zachowaniu odległości 2 metrów 
pomiędzy osobami). 

8. Podręczniki, na okres kwarantanny będą składowane w czytelni, na 
osobnych dla każdej klasy stanowiskach, z oznaczeniem daty ich 
przyjęcia. 
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9. Przed oddaniem podręczników należy zwrócić uwagę na ich estetykę i 
czystość, zdjąć foliowe okładki, wyprostować zagięcia, skleić rozdarcia, 
usunąć notatki. Zagubione lub zniszczone podręczniki, zgodnie z 
regulaminem biblioteki, należy odkupić. Trzeba sprawdzić, czy w 
podręcznikach do nauki języków obcych znajduje się płyta CD. 

10.  Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu 
technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia 
istotnego zniszczenia rodzic będzie zobowiązany do zakupu nowego 
egzemplarza, o czym zostanie poinformowany mailowo lub przez 
idziennik. 

 


