
Komunikat w sprawie zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej. 

 

W dniach od 19 do 24 czerwca przyjmowane będą podręczniki według poniższego 

harmonogramu: 

 

Piątek, 19 czerwca w godzinach od 8.00 do 11.00 – klasy piąte 

Poniedziałek, 22 czerwca w godzinach od 8.00 do 11.00 – klasy szóste 

Wtorek, 23 czerwca w godzinach od 8.00 do 11.00 – klasa ósma oraz czwarta 

Środa, 24 czerwca w godzinach od 8.00 do 11.00 – klasy siódme 

 

Podręczniki będą odbierane w bibliotece szkolnej. 

Ze względu na sytuację epidemiczną zwrócone podręczniki muszą być poddane  

14 dniowej kwarantannie. Dlatego nie będzie mógł być sprawdzony stan oddawanych 

podręczników. 

Cały komplet podręczników (bez ćwiczeń) należy zapakować do przeźroczystego worka lub 

reklamówki w taki sposób, żeby książki nie wypadały. W widocznym miejscu należy przykleić 

informację zawierającą imię i nazwisko ucznia, klasę, spis oddawanych podręczników wraz  

z numerami inwentarzowymi każdego podręcznika oraz oświadczenie rodziców o tym, że  

w paczce znajdują się wszystkie podręczniki. (Numer inwentarzowy podręcznika jest wpisany 

ręcznie na pierwszej stronie każdego podręcznika). 

W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika informacja na ten temat również 

powinna się znaleźć na przyklejonej kartce. 

Wzory kartek do przyklejenia na paczce z podręcznikami będą przesłane przez dziennik 

elektroniczny oraz dostępne na stronie internetowej szkoły. Nie ma potrzeby drukowania tych 

kartek – można je przepisać ręcznie. 

Po odbytej kwarantannie paczki z podręcznikami będą komisyjnie (co najmniej dwie osoby) 

sprawdzone pod względem zawartości i pod względem zniszczeń.  

Bardzo prosimy o poważne potraktowanie sprawy i dostosowanie się do wyznaczonych dni  

i godzin oddawania podręczników. 

 

Wraz z podręcznikami można również oddawać lektury wypożyczone z biblioteki 

szkolnej. 
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……………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

Zestaw podręczników zawiera: 

Przedmiot Numer inwentarzowy 

Język polski  

Język angielski  

Język niemiecki  

Historia  

Biologia  

Geografia  

Matematyka  

Chemia  

Fizyka  

Informatyka  

Wiedza o społeczeństwie  

Edukacja dla bezpieczeństwa  

 

Oświadczam, że paczka zawiera wszystkie wyżej wymienione podręczniki 

w stanie nadającym się do dalszego używania. 

 

……………………………………………………. 

                                (Podpis rodzica) 

 

Informacja o ewentualnych brakach lub zniszczeniach: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

Zestaw podręczników zawiera: 

Przedmiot Numer inwentarzowy 

Język polski  

Język angielski  

Język niemiecki  

Historia  

Biologia  

Geografia  

Matematyka  

Chemia  

Fizyka  

Informatyka  

Muzyka   

Plastyka  

 

Oświadczam, że paczka zawiera wszystkie wyżej wymienione podręczniki 

w stanie nadającym się do dalszego używania. 

 

……………………………………………………. 

                                     (Podpis rodzica) 

 

Informacja o ewentualnych brakach lub zniszczeniach: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

Zestaw podręczników zawiera: 

Przedmiot Numer inwentarzowy 

Język polski  

Język angielski  

Historia  

Biologia  

Geografia  

Matematyka  

Informatyka  

Muzyka   

Plastyka  

Technika  

 

Oświadczam, że paczka zawiera wszystkie wyżej wymienione podręczniki 

w stanie nadającym się do dalszego używania. 

 

……………………………………………………. 

                                     (Podpis rodzica) 

 

Informacja o ewentualnych brakach lub zniszczeniach: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

Zestaw podręczników zawiera: 

Przedmiot Numer inwentarzowy 

Język polski  

Język angielski  

Historia  

Biologia  

Geografia  

Matematyka  

Informatyka  

Muzyka   

Plastyka  

Technika  

 

Oświadczam, że paczka zawiera wszystkie wyżej wymienione podręczniki 

w stanie nadającym się do dalszego używania. 

 

……………………………………………………. 

                                     (Podpis rodzica) 

 

Informacja o ewentualnych brakach lub zniszczeniach: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

Zestaw podręczników zawiera: 

Przedmiot Numer inwentarzowy 

Język polski  

Język angielski  

Historia  

Przyroda  

Matematyka  

Technika  

Muzyka   

Plastyka  

Technika  

 

Oświadczam, że paczka zawiera wszystkie wyżej wymienione podręczniki 

w stanie nadającym się do dalszego używania. 

 

……………………………………………………. 

                                     (Podpis rodzica) 

 

Informacja o ewentualnych brakach lub zniszczeniach: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


