
 

 

Procedura zdawania 
podręczników szkolnych  

 
 
 

 

Krok  1 Przygotowanie oświadczenia o stanie podręczników.  
Oświadczenie przygotowane w formie drukowanej lub odręcznego 
pisma zawiera: 

• wykaz podręczników, które zdaje uczeń razem z numerami 
(numer książki na pierwszej stronie, obok pieczątki szkolnej) 
oraz opisem ewentualnych uszkodzeń, rysunków długopisem 
lub pisakiem, śladami zalania, zniszczoną okładką;  

• oznaczenie, których podręczników brakuje z powodu 
zagubienia; 

• informacje, który podręcznik został odkupiony bądź uiszczona 
została opłata za jego zniszczenie; w przypadku opłaty 
prosimy o dołączenie potwierdzenia dokonania przelewu 
bądź deklaracji przesłania go mailem na adres: 
nauczyciel009@sp58poznan.pl  

• podpis ucznia i rodzica/opiekuna prawnego. 
 

 

 

Krok 2 Przygotowanie zestawu podręczników do zwrotu 
Wszystkie zwracane do biblioteki podręczniki powinny zostać 
zapakowane do foliowej torby (najlepiej przezroczystej) i zamknięte 
poprzez sklejenie lub związanie torby.  
 
Do tak zapakowanych podręczników należy dołączyć oświadczenie w 
foliowej koszulce lub torebce (tak by widoczna była jego treść). 
Oświadczenie należy trwale połączyć z torbą z zestawem książek 
(taśmą, klejem, wiązaniem). 
 

 
 

 

UWAGA! 
Razem z podręcznikami uczniowie dokonują zwrotów książek 

wypożyczonych z biblioteki szkolnej 
Książki z biblioteki przygotowywane są podobnie jak podręczniki, tj. 
najpierw są opisywane na oświadczeniu, a następnie pakowane do 
odrębnej foliowej torby. Oświadczenie w foliowej koszulce lub torbie 
należy połączyć z zapakowanymi książkami. 
 

 

 

Krok 3 Zdawanie podręczników.  
Każda klasa ma wskazany dzień i godziny. Jeżeli uczeń nie może w 
wyznaczonym czasie oddać podręczników musi o tym powiadomić 
min. 1 dzień wcześniej do godziny 14.00, w przeciwnym wypadku 
uczeń zgodnie z systemem punktowym otrzymuje -50 punktów za nie 
oddanie podręczników.  
 
Przygotowane podręczniki (i książki) można wysłać pocztą/kurierem  
(na koszt własny nadawcy) pod warunkiem dostarczenia ich do szkoły 
w dniach przyjmowania podręczników w godzinach od 8.00-13.00.  

mailto:nauczyciel009@sp58poznan.pl


Podręczniki oddawane będą przez kilka okien na parterze budynku 
głównego szkoły. Uruchomionych zostanie kilka punktów 
oznaczonych cyframi, tak by zachować normy bezpieczeństwa. 
 
Uczniowie przychodzą na konkretną godzinę rozpoczęcia zdawania 
podręczników do konkretnego punktu, o którym informacja zostanie 
przekazana przez wychowawcę. 
 

 
 
 

 

Data Godzina  Klasa  

8 czerwca 9.30-10.30 8a 

 10.30-11.30 8b 

 11.30-12.30 8c 

9 czerwca 9.30-10.30 7a 

 10.30-11.30 7b 

 11.30-12.30 7c 

9 czerwca 9.30-10.30 6a 

 10.30-11.30 6b 

 11.30-12.30 6c 

8 czerwca 9.30-10.30 5a 

 10.30-11.30 5b 

 11.30-12.30 5c 

 12.30-13.30 5d 

8 czerwca 12.30-13.30 4a 

 13.30-14.30 4b 

9 czerwca 12.30-13.30 3a 

 13.30-14.30 3b 

 14.30-15.30 3c 

9 czerwca 12.30-13.30 2a 

 13.30-14.30 2b 

 14.30-15.30 2c 

9 czerwca 12.30-13.30 1a 

 13.30-14.30 1b 

 14.30-15.30 1c 
 

  
  

 

 

 


