
 

Szanowni Państwo, 

poniżej przedstawiamy Państwu procedurę i zasady 

postępowania dotyczące rozliczenia dzieci z podręczników, 

kluczyków do szafek szkolnych oraz karty obiegowej i 

karty zdrowia (dot. uczniów klas 8). 

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 do biblioteki 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 

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. 

 

 



 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 

 I ROZLICZENIA SZAFEK SZKOLNYCH 

1. Podręczniki uczniowie zwracają w terminie określonym w poniższym 

harmonogramie. 

2. Każdy uczeń kompletuje zestaw podręczników zgodnie z kartą zwrotu ( zał. nr 1 z 

wykazem podręczników do każdej klasy). 

3. Wszystkie podręczniki uczeń pakuje do reklamówki lub worka foliowego wraz z 

przygotowaną (wydrukowaną lub własnoręcznie wykonaną) i wypełnioną kartą 

zwrotu i w takiej formie przynosi do szkoły. 

4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe z zakrytymi ustami i nosem, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

5. Każdorazowo przy wejściu do szkoły uczniom mierzona jest temperatura.                           

W przypadku podwyższonej temperatury 37 °C i powyżej, uczeń nie zostanie 

wpuszczony na teren szkoły. 

6. Uczniowie wskazani na konkretną godzinę oczekują na wychowawcę przy wejściu do 

szkoły. Wychowawca wprowadza grupę uczniów na teren placówki i wraz z nimi 

przemieszcza się po szkole.  

7. Przy wejściu każdy wchodzący do budynku obligatoryjnie dezynfekuje ręce.  

8. Uczniowie w oczekiwaniu na wejście do szkoły nie powinni gromadzić się na 

dziedzińcu szkoły, zawsze zachowywać odległość od siebie min. 1,5 m.  

9. Uczniowie przychodzą zgodnie z harmonogramem według zasady: 

Jeżeli klasa ma wyznaczoną godzinę 8:30 

godz. 8:30  uczniowie z numerami od 1 do 5 

godz. 9:00  uczniowie z numerami od 6 do 10 

godz. 9:30 uczniowie z numerami od 11 do 15 

godz.10:00 uczniowie z numerami od 16 do 20 

godz. 10:30 pozostali uczniowie 

Jeżeli klasa ma wyznaczoną godzinę 11:00 

godz. 11:00  uczniowie z numerami od 1 do 5 

godz. 11:30  uczniowie z numerami od 6 do 10 

godz. 12:00 uczniowie z numerami od 11 do 15 

godz. 12:30 uczniowie z numerami od 16 do 20 

godz. 13:00 pozostali uczniowie 

Harmonogram: 

Klasa 4a – 04.06. (czwartek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do szatni szkolnej 

Klasa 4b – 04.06. (czwartek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do szatni szkolnej 

Klasa 4c – 05.06. (piątek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do szatni szkolnej 

Klasa 4d– 05.06. (piątek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do szatni szkolnej 

Klasa 5a – 04.06. (czwartek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do sali 201  



Klasa 5b – 04.06. (czwartek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do sali 201 

Klasa 5c – 05.06. (piątek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do sali 201 

Klasa 5d– 05.06. (piątek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do sali 201 

Klasa 5e – 04.06. (czwartek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do sali 204  

Klasa 5f – 04.06. (czwartek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do sali 204 

Klasa 5g – 05.06. (piątek) od godz. 8:30  uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do sali 204 

Klasa 5h– 05.06. (piątek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do sali 204 

Klasa 5i – 08.06. (poniedziałek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie 

z numerami w dzienniku i kierują się do sali 204 

Klasa 6a – 04.06. (czwartek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do biblioteki szkolnej  

Klasa 6b – 04.06. (czwartek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do biblioteki szkolnej  

Klasa 6c – 05.06. (piątek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do biblioteki szkolnej  

Klasa 6d – 05.06. (piątek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do biblioteki szkolnej  

Klasa 6e – 08.06. (poniedziałek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie 

z numerami w dzienniku i kierują się do biblioteki szkolnej  

Klasa 6f – 08.06. (poniedziałek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły 

zgodnie z numerami w dzienniku i kierują się do biblioteki szkolnej  

Klasa 7a – 04.06. (czwartek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do szatni szkolnej 

Klasa 7b – 04.06. (czwartek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do szatni szkolnej 

Klasa 7c – 05.06. (piątek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do szatni szkolnej 

Klasa 7d– 05.06. (piątek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do szatni szkolnej 

Klasa 7e – 08.06. (poniedziałek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie 

z numerami w dzienniku i kierują się do szatni szkolnej 

Klasa 7f – 08.06. (poniedziałek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły 

zgodnie z numerami w dzienniku i kierują się do szatni szkolnej 

Klasa 8a – 08.06. (poniedziałek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie 

z numerami w dzienniku i kierują się do sali 304 

Klasa 8b – 08.06. (poniedziałek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły 

zgodnie z numerami w dzienniku i kierują się do sali 304 

Klasa 8c – 09.06. (wtorek) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do sali 304 

Klasa 8d – 08.06. (wtorek) od godz. 11:00 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do sali 304 



Klasa 8e – 10.06. (środa) od godz. 8:30 uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

numerami w dzienniku i kierują się do sali 304 

10. Po przekazaniu podręczników wychowawcy klasy, następuje przejście do szafek 

szkolnych celem sprawdzenia stanu rozliczanej szafki i przekazania kluczyków. 

11. Następnie nauczyciel wraz z grupą uczniów kieruje się w kierunku wyjścia. Po 

opuszczeniu szkoły przez jedną grupę uczniów nauczyciel wprowadza kolejna grupę. 

12. Uczniowie klas 8 otrzymują dodatkowo od wychowawcy kartę obiegową, na której 

wychowawca, pielęgniarka szkolna, bibliotekarz i trener (w przypadku klasy 8a) 

poświadczają podpisem rozliczenie: 

1) Zwrotu podręczników 

2) Kluczyka do szafki 

3) Zwrotu książek do biblioteki 

4) Odbioru karty zdrowia 

13. Po uzyskaniu wszystkich podpisów uczeń przekazuje kartę obiegową wychowawcy 

klasy. Wychowawca wraz z grupą uczniów kieruje się w kierunku wyjścia. Po 

opuszczeniu szkoły przez jedną grupę uczniów nauczyciel wprowadza kolejna grupę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Karta zwrotu kompletu podręczników klasa 4 

 

Uczeń . ……………………………………………klasa…………………… 

 zwraca komplet  podręczników do klasy czwartej      

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

data ………………………………………….                           …………………………………………………… 

         podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

lp. Tytuł podręcznika zwrócony 

zagubiony/ 

zniszczony 

1 Nowe słowa na start 

  2 Matematyka z plusem 

  3 Historia 

  4 Tajemnice  przyrody 

  5 Lekcja muzyki 

  6 Jak to działa? 

  7 Lubię to 

  8 Junior Explorer 

  



 

 

 

Karta zwrotu kompletu podręczników klasa 5 

 

Uczeń . ………………………………………klasa…………… 

 zwraca komplet  podręczników do klasy piątej.    

lp. Tytuł podręcznika zwrócony 

zniszczony/ 

zagubiony 

 1 Nowe słowa na start 

 

  

 2 Matematyka z plusem 

 

  

 3 Historia 

 

  

 4 Puls życia 

 

  

 5 Planeta Nowa 

 

  

 6 Lekcja muzyki 

 

  

 7 Jak to działa ? 

 

  

 8 Lubię to 

 

  

 9 Junior Explorer     

 

 

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.  

  

 

 

data ………………………………………….                           …………………………………………………… 

         podpis rodzica/opiekuna 

                                                                                                   

 

 



 

 

 

 

 

Karta zwrotu kompletu podręczników klasa 6 

 

Uczeń . …………………………………………klasa………… 

 zwraca komplet  podręczników do klasy szóstej.    

lp. Tytuł podręcznika zwrócony 

niszczony/ 

zagubiony 

 1 Nowe słowa na start     

 2 Matematyka z plusem     

 3 Historia     

 4 Puls życia     

 5 Planeta Nowa     

 6 Jak to działa?     

 8 Lubię to     

 9 Lekcja muzyki     

 10 Junior Explorer     
       

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.  

  

 

data ………………………………………….                           …………………………………………………… 

         podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 



 

 

 

 

Karta zwrotu kompletu podręczników klasa 7 

 

Uczeń . ………………………………………..klasa……………… 

 zwraca komplet  podręczników do klasy siódmej.  

lp. Tytuł podręcznika zwrócony 

zniszczony/ 

zagubiony 

 1 Nowe słowa na start 

   2 Matematyka z plusem 

   3 Historia 

   4 Puls życia 

   5 Planeta nowa 

   6 Świat fizyki 

  
 7 Ciekawa chemia 

   8 Lubię to 

   9 Muzyczny świat 

   10 Teen Explorer 

   11 Meine …. 

     

      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.  

 

data ………………………………………….                           …………………………………………………… 

         podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

Karta zwrotu kompletu podręczników klasa 8 



 

Uczeń . ……………………………………………klasa……………………. 

 zwraca komplet  podręczników do klasy ósmej.  

lp. Tytuł podręcznika zwrócone 

zniszczone/ 

zagubione 

1 Nowe słowa na start 

 

  

2 Matematyka z plusem 

 

  

3 Historia 

 

  

4 Puls życia 

 

  

5 Planeta nowa 

 

  

6 Świat fizyki 

 

  

7 Ciekawa chemia 

 

  

8 Lubię to 

 

  

9 WOS 

 

  

10 Teen Explorer 

 

  

11 Meine …. 

 

  

12 EdB 

 

  
   

      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.  

  

 

data ………………………………………….                           …………………………………………………… 

         podpis rodzica/opiekuna 

 

 


