ZWROT PODRĘCZNIKÓW
Serdecznie proszę wszystkich uczniów klas I-VIII o rozliczenie się z biblioteką szkolną.
Podręczniki i książki zwracamy wg harmonogramu zwrotu dla poszczególnych klas.

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
II ETAP EDUKACYJNY

klasa

data

godzina

4a

19.06 piątek

10.30-11.30

5a

19.06 piątek

14.00-15.30

5b

22.06 poniedziałek

14.00-15.30

6a

15.06 poniedziałek

14.00-15.30

6b

15.06 poniedziałek

12.00-13.30

7a

19.06 wtorek

12.00-13.30

8a

22.06 poniedziałek

12.00-13.30

I ETAP EDUKACYJNY

klasa

data

godzina

1a

23.06 wtorek

14.00-15.30

1b

24.06 środa

14.00-15.30

2a

24.06 środa

12.00-13.30

3a

23.06 wtorek

12.00-13.30

Instrukcja zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki
Szkoły Podstawowej nr 11 w roku szkolnym 2019-2020
1. Uczniowie klas 1-8: rodzice uczniów/uczniowie dokonują zwrotu wypożyczonego kompletu
podręczników szkolnych, lektur i innych książek do sali 53 (sala obok biblioteki) według
ustalonego harmonogramu.
Forma i opis przekazania podręczników klas 1-3 (uczeń lub rodzic umieszcza opis według wzoru):
Klasa
Nazwisko i imię
Tytuł podręcznika

Forma i opis przekazania podręczników klas 4-8 (uczeń umieszcza opis według wzoru):
Klasa
Nazwisko i imię
Tytuł i nr podręcznika
np. historia nr podręcznika
123 br *

*nr podręcznika znajduje się pod pieczątką na 1 lub 2 stronie )

PODRĘCZNIKI UMIESZCZAMY W PLASTIKOWEJ TOREBCE/REKLAMÓWCE
WRAZ Z W/W OPISEM NA KARTCE

2. Wejście na teren szkoły odbywa się z zachowaniem określonych środków bezpieczeństwa. Osoby
wchodzą do budynku szkoły pojedynczo, są zobowiązane do zdezynfekowania rąk, zasłonięcia ust i
nosa (np. maseczka lub przyłbica) oraz zachowania minimum 1, 5 metra odstępu.

3. Uczeń powinien przygotować podręczniki:
 usunąć wpisy dokonane ołówkiem,
 podkleić rozdarte lub wypadające kartki,
 usunąć własne materiały (sprawdziany, notatki, zakładki).

4. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia,
utrudniających ich dalsze użytkowanie.

5. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się:
 umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie
napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które
uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.

6. Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić
wraz z podręcznikiem:
 zagubienie lub uszkodzenie (porysowanie, zgniecenie lub połamanie) płyty CD skutkuje
koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

7. Po upływie kwarantanny nauczyciele bibliotekarze dokonują oceny stanu technicznego

i

kompletności zwróconych podręczników.

8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia/niezwrócenia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest
do zakupu nowego egzemplarza.

