
Zasady zwrotu  podręczników dotacyjnych. 

SIKORNIK 34 

 
Uczniowie Szkoły Podstawowej mają obowiązek zwrotu kompletu  

podręczników wypożyczonych na początku roku szkolnego 2019/2020  

 

Wychowawcy powiadamiają Rodziców o terminie zwrotu 

oraz proszą o dopilnowanie, aby uczniowie oddawali pełne komplety. 

Komplet powinien być zapakowany do reklamówki, tak, aby bibliotekarz mógł 

pooglądać i ocenić stan i wygląd książek. Na zewnątrz do reklamówki powinna 

być doklejona kartka z imieniem, nazwiskiem ucznia i klasą. 

 

Komplet do klasy 

 ósmej i siódmej  składa się z 11 podręczników 

 szóstej i  piątej składa się  z 9 podręczników 

 

Miejscem do zwrotu podręczników wyznacza się: 

 dla klas ósmych salę nr 208 w budynku A na drugim piętrze 

 klasy siódme oraz piąte będą oddawać ksiązki w holu miedzy gabinetem 

pielęgniarki i psychologa 

 klasa szósta w szkolnej bibliotece. 

 

Terminy zwrotów: 

Klasa 8A w dniu 19 czerwca 2020 r. w godzinach 9 - 10 

Klasa 8B w dniu 19 czerwca 2020 r. w godzinach 10 - 11 

Klasa 8S w dniu 19 czerwca 2020 r. w godzinach 11-12 

Klasa 7A w dniu 22 czerwca 2020 r.  w godzinach 9 - 10 

Klasa 7B w dniu 22 czerwca 2020 r. w godzinach 10 - 11 

Klasa 7S w dniu 22 czerwca 2020 r. w godzinach 11 - 12 

Klasa 6S w dniu 24 czerwca 2020 r. w godzinach 9 - 10 

Klasa 5S w dniu 24 czerwca 2020 r. w godzinach 10 - 11 

 

W celu uniknięcia grupowania się więcej osób  dokonujący zwrotu książek 

muszą być poinformowani o określonym sposobie przekazania. 

 

Wychowawca według listy wyczytuje nazwisko ucznia, który podchodzi do 

bibliotekarza i w odpowiedniej odległości zwraca komplet. 

Bibliotekarz odznacza to na swojej liście 

Po jego wyjściu wchodzi kolejny uczeń.  

 



Wszyscy: bibliotekarz, wychowawca i uczniowie zobowiązani są do 

zabezpieczeń w postaci: 

 maseczki na twarzy, 

  rękawiczek gumowych 

  zachowania odpowiedniego odstępu między osobami 

 w pomieszczeniu równocześnie mogą się znajdować dwie osoby: 

bibliotekarz oraz uczeń oddający podręczniki. 

 

Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są 

zobowiązani są odkupić nowy podręcznik lub  dokonać wpłaty na podane konto 

szkoły: 

 
w terminie 25 czerwca 2020r. 

Ceny podręczników będą podane wychowawcom.   

 

 

 


