
HARMONOGRAM ZWROTU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI 

Podczas zwrotu książek prosimy o przestrzeganie „Zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19” 

obowiązujących w naszej szkole. 

Klasa 
Dzień zwrotu 

podręczników 
Godziny i miejsce zwrotu 

Klasy 1 
Od 08.06.2020 

do  10.06.2020 

Dolne wejście do szkoły.  

Zwrot do kartonów kompletów podręczników  po zaznaczeniu na 

liście uczniów danej klasy. 

1a 10.00 – 11.00 

1b 11.00 – 12.00 

1c 12.00 – 13.00 

1d 13.00 – 14.00 

1e 14.00 – 15.30 

Klasy2 15.06.2020 

W szkole, przy wejściu do biblioteki i czytelni szkolnej. 

2a 10.00 – 11.00 

2b 11.00 – 12.00 

2c 12.00 – 13.00 

2d 13.00 – 14.00 

2e 14.00 – 15.30 

Klasy 3 

W szkole, przy wejściu do biblioteki i czytelni szkolnej.  

W związku z przeprowadzanymi w tych dniach egzaminami dla klas ósmych, wejście do szkoły 

do godz. 13.00 w celu zwrotu podręczników nie będzie możliwe.  

16.06.2020 
3a 13.00 – 14.15 

3b 14.15 – 15.30 

17.06.2020 
3c 13.00 – 14.15 

3d 14.15 – 15.30 

18.06.2020 3e 13.00 – 14.15 

Klasy 4 15.06.2020 

Dolne wejście do szkoły. 

Zwrot do kartonów kompletów podręczników  po zaznaczeniu na 

liście uczniów danej klasy. 

4a 10.00 – 12.30 

4b 12.30 – 15.30 

Klasy 5 05.06. i 08.06.2020 

W szkole, przy wejściu do biblioteki i czytelni szkolnej. 

5a 10.00 – 10.45 

5b 10.45 – 11.30 

5c 11.30 – 12.15 

5d 12.15 – 13.00 

5e 13.00 – 13.45 

5f  13.45 – 14.30 

Klasy 6 09.06. i 10.06.2020 

W szkole, przy wejściu do biblioteki i czytelni szkolnej. 

6a 10.00 – 10.45 

6b 10.45 – 11.30 

6c 11.30 – 12.15 

6d 12.15 – 13.00 

6e 13.00 – 13.45 

6f  13.45 – 14.30 

Klasy 7 
19.06.2020  

oraz 23.06.2020 

Dolne wejście do szkoły. 

Zwrot do kartonów kompletów podręczników po zaznaczeniu na liście 

uczniów danej klasy, 

7a 10.00 – 11.00 

7b 11.00 – 12.00 



7c 12.00 – 13.00 

7d 13.00 – 14.00 

7e 14.00 – 15.30 

Klasy 8 
19.06.2020 

22.06.2020 

W szkole, przy wejściu do biblioteki i czytelni szkolnej. 

8a 10.00 – 11.00 

8b 11.00 – 12.00 

8c 12.00 – 13.00 

8d 13.00 – 14.00 

 

Prosimy o zwroty pełnych kompletów podręczników oraz wypożyczonych  lektur  i pozostałych książek 

W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika należy podręcznik odkupić lub dostarczyć do  biblioteki 

potwierdzenie przelewu  na  kwotę wartości podręcznika z dopiskiem: uczeń… klasa….tytuł podręcznika… 

Podręczniki lub potwierdzenia przelewu prosimy dostarczać w czasie jednej wizyty w  szkole.  

Klasy I, IV oraz VII oddają podręczniki do kartonów, które będą umieszczone przy dolnym wejściu do  szkoły 

w  tzw. „wiatrołapie”. Osoba wyznaczona przez Panią Dyrektor będzie odznaczać na liście uczniów, którzy 

dokonali zwrotu. Klasy a, c oraz e kierują się do wejścia dolnego po prawej stronie (stojąc przodem do szkoły), 

natomiast b oraz d po stronie lewej zachowując odpowiednią odległość między osobami.  

Będziemy szczególną uwagę zwracać na podręczniki, które jako nowe zostały udostępnione klasom trzecim 

i  szóstym! 

Uczniowie, którzy w przyszłym roku szkolnym nie będą kontynuować nauki w naszej szkole, w  wyznaczonych 

dniach mają obowiązek rozliczenia się osobistego przy wejściu do biblioteki szkolnej, nawet jeżeli 

z  harmonogramu wynika inaczej.  

Uczniowie klas I - III przebywający w szkole od 25.05.2020 na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych 

z  elementami dydaktyki mogą się rozliczać z podręczników w czasie przebywania w szkole od dnia  05.06.2020. 

W wyjątkowych sytuacjach, zwrotu podręczników można dokonać poza wyznaczonym terminem. 

Z  zastrzeżeniem, że w  związku z przeprowadzanymi w dniach 16.06.2020 – 18.06.2020 egzaminami dla 

klas ósmych, wejście do szkoły do godz. 13.00 w celu zwrotu podręczników nie będzie możliwe. 


