
Procedury obowiązujące uczniów podczas zwrotu podręczników 

szkolnych w okresie epidemii 

 

1. Zwrot wypożyczonych podręczników szkolnych przewidziany jest 

na: 10.06 (środa), 15.06 (poniedziałek), 19.06 (piątek), 22.06 

(poniedziałek). 

2. Ważne: obecne klasy 4 i 7 nie oddają podręczników.  Będziemy  je 

zbierać dopiero w przyszłym roku szkolnym. O szczegółach 

poinformujemy we wrześniu 2020. 

 

3. Wychowawca powiadamia rodziców przez e-dziennik o terminie 

zwrotu podręczników. 

4. Podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w określone dni,  

zgodnie z harmonogramem. 

5. Podręczniki uczniowie / rodzice zdają w bibliotece szkolnej (sala 

208)  

6. Podręczniki po skontrolowaniu, czy jest oddawany komplet, 

odkładane są przez uczniów/rodziców na specjalnie oznaczony stolik 

na korytarzu.  

7. Osoba dokonująca zwrotu podręczników powinna być w maseczce 

oraz zdezynfekować ręce przy wejściu na teren placówki. Wszyscy 

muszą pamiętać również o zachowaniu dystansu społecznego 2 m. 

 

8. Sposób przekazania zdawanych książek:  

a) przyjmujemy TYLKO komplety: 

klasa V – 9 podręczników,  

klasa  VI – 10 podręczników,  

klasa VII – 12 podręczników.  



W przypadku braku lub wyraźnego zniszczenia nawet jednego 

podręcznika, nie przyjmiemy pozostałych. Dopiero po odkupieniu 

takiego egzemplarza można oddać całość. 

b) do każdego zwracanego kompletu należy OBOWIĄZKOWO 

dołączyć przygotowaną w domu kartę zwrotu (w dwóch 

egzemplarzach). Należy  to zrobić w domu, by nie generować 

niepotrzebnych kolejek. Karta może być wydrukowana lub napisana 

odręcznie według wzoru załączonego poniżej.   

c) numer inwentarzowy książki znajduje się na okładce oraz/lub na 

pierwszej stronie książki pod pieczątką, np. 2098 lub 7863Po.  

d) podczas oddawania podręczników proszę ułożyć książki w 

kolejności podanej we wzorze dokumentu. Te działania służą 

skróceniu całego procesu zwrotów podręczników. 

e) przed zwrotem wypożyczonych materiałów należy pamiętać o 

wcześniejszym usunięciu foliowych okładek, zapisanych ołówkiem 

notatek oraz zadbać o czystość i estetykę książek (wyprostowane 

pogięte kartki, sklejone rozdarcia). KAŻDA KSIĄŻKA MUSI BYĆ 

PODPISANA przez ucznia. 

f) po odbyciu kwarantanny dokonamy przeglądu zwróconych 

podręczników i poinformujemy wychowawców o tym, które 

podręczniki należy odkupić. Przypominamy, że klasy 6 otrzymały 

nowe, nieużywane komplety książek, klasy 5 korzystają z nich 

dopiero 2 rok, podobnie jak i klasy 8. 

9. W przypadku pytań, dotyczących zwrotu wypożyczonych 

materiałów, można komunikować się z wychowawcą lub 

bezpośrednio z nauczycielami bibliotekarzami drogą e-mailową, 

wysyłając zapytanie na edziennik do Anety Rozenbajger lub 

Małgorzaty Balwierczak. 

 

 



Załączniki (znajdują się poniżej):  

1) karta zwrotu dla kl. 5 

2) karta zwrotu dla kl. 6 

3) karta zwrotu dla kl. 8 

------ KLASA 5 

..................................................................................         ..............5............. 

      Imię i nazwisko ucznia           klasa 

 

 

 

Dokument zwrotu oddawany w 2 egzemplarzach: 
 

l.p. przedmiot 

 

WAŻNE: 

W tej kolejności proszę przygotować 

podręczniki. Nr 1 jest na górze stosu, nr 9  to 

ostatni podręcznik w oddawanym komplecie. 

Numer 

inwentarzowy 

(na okładce 

lub/oraz na 

pierwszej stronie 

pod pieczątką, np. 

4531 lub 8976PO) 

1 matematyka  

2 informatyka  

3 biologia  

4 geografia  

5 technika  

6 plastyka  

7 język polski  

8  historia  

9 angielski  

 

 

 



 

 

 

 

----- KLASA 6 

..................................................................................         .........6.................. 

      Imię i nazwisko ucznia           klasa 

 

 

 

Dokument zwrotu oddawany w 2 egzemplarzach: 
 

l.p. przedmiot 

 

WAŻNE: 

W tej kolejności proszę przygotować 

podręczniki. Nr 1 jest na górze stosu, nr 10 to 

ostatni podręcznik w oddawanym komplecie. 

Numer 

inwentarzowy 

(na okładce 

lub/oraz na 

pierwszej stronie 

pod pieczątką, np. 

4531 lub 8976PO) 

1 matematyka  

2 informatyka  

3 biologia  

4 geografia  

5 technika  

6 plastyka  

7 język polski  

8  historia  

9 muzyka  

10 angielski  

 

 



------ KLASA 8 

..................................................................................         ......8.................... 

      Imię i nazwisko ucznia           klasa 

 

 

Dokument zwrotu oddawany w 2 egzemplarzach: 
 

 

l.p. przedmiot 

 

WAŻNE: 

W tej kolejności proszę przygotować 

podręczniki. Nr 1 jest na górze stosu, nr 12 to 

ostatni podręcznik w oddawanym komplecie. 

Numer 

inwentarzowy 

 

(na okładce 

lub/oraz na 

pierwszej stronie 

pod pieczątką, np. 

4531 lub 8976 PO) 

 

1 matematyka   

2 informatyka   

3 biologia  

4 geografia   

5 chemia  

6 fizyka  

7 WOS  

8 EDB  

9 historia  

10 język polski  

11 angielski  

12 niemiecki/francuski/rosyjski  

 

 


