
 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO  ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH KL.1-3 

 

Zwrot podręczników szkolnych 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego informujemy o 

konieczności zwrócenia do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników (oprócz religii). 

Przypominamy, iż ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z 

zasadami określonymi przez MEN - podręczniki muszą służyć uczniom przez 3 lata. 

Przed zwrotem podręczników  Rodzic - uczeń powinien przygotować cały 

wypożyczony komplet: usunąć wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte lub wypadające 

kartki oraz usunąć własne materiały (sprawdziany, notatki, zakładki). Bardzo prosimy o 

pozostawienie przyklejonych okładek na podręcznikach. W większości przypadków po ich 

oderwaniu podręcznik ulega zniszczeniu.  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. 

Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech 

zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. 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.  

W przypadku zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia podręczników przez ucznia, 

rodzic/ opiekun jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu podręczników. Wpłaty za 

zniszczone, zagubione lub niezwrócone podręczniki dokonuje rodzic/opiekun ucznia na 

konto: 

Gmina Miasto Szczecin 

Bank PKO BP nr rachunku : 46 1020 4795 0000 9802 0421 4995 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasa oraz część podręcznika 

za którą dokonuje się wpłaty. J. angielski – klas 2 i 3 cena 24,75 zł 

Każda część podręcznika do  klasy  2 i 3 cena 9,90 zł 

Dowód wpłaty należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia do wychowawcy klasy 

do dnia15.06.2020 r . 

Nie rozliczenie się w terminie z podręczników skutkuje opóźnieniem zamówienia 

na przyszły rok szkolny. 



 

 

Klasy 1  

1. Podręczniki Rodzice dzieci z klas 1 zwracają w poniedziałek  lub we wtorek ( 8 lub 9 

czerwca) wg uznania. 

2. Rodzic wchodzi wejściem głównym szkoły jest w maseczce i rękawiczkach. 

3. Rodzice zapakowane i podpisane podręczniki składają w wyznaczonym boksie w 

szatni szkolnej .  

4. Książki wypożyczone z biblioteki szkolnej rodzice oddają osobiście do biblioteki. 

Biblioteka pracuje od 8.00-16.00  

                                                         Klasy 2 i 3 

1. Podręczniki Rodzice dzieci z klas 2 i 3 zwracają wg poniższego harmonogramu. 

2. Rodzic wchodzi wejściem głównym szkoły jest w maseczce i rękawiczkach. 

3. Wychowawcy wraz z nauczycielami j. angielskiego oczekują na Rodziców przy 

wejściu głównym 

4. Rodzice zapakowane i podpisane podręczniki udostępniają do wglądu wychowawcy i 

nauczycielowi j. angielskiego i   w wyznaczonym miejscu przy portierni odkładają.  

5. Wychowawca i nauczyciel j. angielskiego odznaczają na liście zwrot podręczników. 

6.  W związku z tym, że Pani Agnieszka Gałek ma dyżur w świetlicy w tych dniach , 

wychowawcy klas, w których nauczycielka prowadzi zajęcia zobowiązani są do 

odznaczenia na liście uczniów, którzy oddali podręcznik do j. angielskiego, resztę 

będzie już nauczycielka załatwiała sama. 

7. Wychowawca i nauczyciel j. angielskiego zobowiązani są do rozliczenia się z 

podręczników oraz wyegzekwowania ewentualnych wpłat Rodziców za zagubione 

podręczniki do 15 czerwca 

8. Książki wypożyczone z biblioteki szkolnej rodzice oddają osobiście do biblioteki. 

Biblioteka pracuje od 8.00-16.00  

            HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW 

 poniedziałek – 8 czerwca 

godz.    8:30 – 9.30      klasa     2 f  

godz.    9.30  –10.30    klasa      2 d 

godz.   10.30 –11.30    klasa      2 a 

godz.   11:30 – 12.30    klasa     2 e 

godz.   12.30  –13.30    klasa     2 b 

godz.   13.30 –14.30     klasa     2 c 

wtorek  – 9 czerwca 

godz.    8:30 – 9.30      klasa     3 a 

godz.    9.30  –10.30    klasa     3 d 

godz.   10.30 –11.30    klasa      3 e 

godz.   11:30 – 12.30    klasa     3 b 

godz.   12.30  –13.30    klasa     3 c 

godz.   13.30 –14.30     klasa     2 g 

 

 

 


