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Zasady zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 47 

w Częstochowie 

Zaleca się stosowanie następujących zasad postępowania ze zwrotem podręczników   

1. Zwroty kompletów podręczników są obowiązkowe! 

Prosimy o zwracanie podręczników wyłącznie w pełnych kompletach, prosimy o usunięcie 

foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i 

estetykę podręczników - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia. 

W razie braku np. zniszczenia lub zagubienia dowolnego egzemplarza należy go odkupić, a 

następnie dokonać zwrotu całego kompletu wypożyczonych podręczników). Zakupu należy 

dokonać poprzez sklep Nowa Era   

https://sklep.nowaera.pl/category/podreczniki-szkolne. 

Wyjątek stanowią podręczniki do języka polskiego klasy V, VI, podręczniki do języka 

angielskiego na wszystkich poziomach nauki, informatyka do klasy V, VI.  

W przypadku zniszczenia lub zagubienia takiego podręcznika należy go odkupić poprzez 

dowolną księgarnię. Dokonując zakupu prosimy o dokładne sprawdzenie tytułu, autora, klasy 

oraz wydawnictwa zakupionego podręcznika.  

W związku z tym prosimy o wcześniejsze dokonanie przeglądu kompletności i stanu 

podręczników, ich czystości, usunięcie okładek ochronnych, zbędnych notatek itp. 

2. Należy obowiązkowo stosować się do poniższych zasad: 

 wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o 

terminach zwrotów podręczników oraz możliwościach ich odkupienia (informacja znajduje 

się również na stronie internetowej szkoły) 

 nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania 

zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących zwrotów książek 

j.niemieckisp47@gmail.com 

 kompletne zestawy podręczników zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: 

imię, nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica) 

 książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzany jest podpisem (własnym 

długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela, następnie podręczniki odkładane w 

sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym miejscu 

 po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego 

zwróconych podręczników (w sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do 

zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą 

innych narzędzi komunikacji). 

 należy ograniczyć bezpośredni kontakt z przyjmującym zwroty bibliotekarzem 

 nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatem dezynfekcyjnym 

 przyjęte egzemplarze będą poddane obowiązkowej kwarantannie 

https://sklep.nowaera.pl/category/podreczniki-szkolne
mailto:j.niemieckisp47@gmail.com


 należy zachować bezpieczną odległości ( do 2 metrów) od innych osób 

 zasłaniać twarz maseczką ochronną, używać rękawic ochronnych 

 przyjmowanie zwracanych książek odbywać się będzie w sali nr 1.  

3. Wykazy i liczba podręczników w kompletach poszczególnych klas:  

Klasa II Klasa III 

Elementarz odkrywców 2 

j. polski cz. 1, 2, 3 ,4 

matematyka cz. 1, 2 

Gold Sparks 2 - j.angielski 

Elementarz odkrywców 3 

j. polski cz. 1, 2, 3 ,4 

matematyka cz. 1, 2 

Gold Sparks 3 - j.angielski 

 

 Harmonogram zwrotów 

podręczników: 

Harmonogram zwrotów 

podręczników- 15 czerwca 

2020r. 

Lp. klasa Godzina Sala 
1. VI a 14.15-14.45 Sala 1 
2. VIII b 14.45-15.15 Sala 1 

3. VIII a 15.15- 15.45 Sala 1 

4. II 15.45- 16.15 Sala 1 

 

Harmonogram zwrotów 

podręczników- 19 czerwca 

2020r. 

Lp. klasa Godzina Sala 
1. V a 13.00-13.30 Sala 1 

2. V b 13.30- 14.00 Sala 1 

3. VI b 14.00- 14.30 Sala 1 

4. III 14.30- 15.00 Sala 1 

Zwracamy się z prośbą o 

przestrzeganie terminów i zasad 

zwrotów podręczników szkolnych 

 

Klasa V 

łącznie 11 szt. 

Klasa VI 

łącznie 11 szt. 

Klasa VIII 

łącznie 12 szt. 

 

j. polski 

 

j. polski 

 

j. polski 

 

historia 

 

historia 

 

historia 

 

j. angielski 

 

j. angielski 

 

j. angielski 

 

matematyka cz. 1 

 

matematyka cz. 1 

 

j. niemiecki 

 

matematyka cz. 2 

 

matematyka cz. 2 

 

matematyka 

 

biologia 

 

biologia 

 

biologia 

 

geografia 

 

geografia 

 

chemia 

 

muzyka 

 

muzyka 

 

geografia 

 

plastyka 

 

plastyka 

 

fizyka 

 

zajęcia techniczne 

 

zajęcia techniczne 

 

WOS 

 

informatyka 

 

informatyka 

 

EDB 

   

informatyka 
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