
Instrukcja oddawania podręczników i książek z biblioteki szkolnej. 

Czynności do wykonania W DOMU przez ucznia – podręczniki 

1. Wydrukuj „Kartę oceny podręczników”, jeśli nie masz możliwości wydrukowania narysuj 

identyczną tabelkę na kartce. 

2. Przygotuj  podręczniki – tzn. podpisz się w wyznaczonej rubryce ( jeśli jej nie ma - na okładce 

podręcznika), zdejmij oprawki, wygumuj notatki (pamiętaj - te podręczniki otrzyma Twój młodszy 

kolega!!). 

3. Sprawdź numer podręcznika (numer pod pieczątką wpisany długopisem) i wpisz go w odpowiednią 

rubrykę w tabelce. 

4. Oceń stan podręczników i oceny wpisz w odpowiednią rubrykę w tabelkę. 

• 5 - ( 1% - 25%) zużyty w niewielkim stopniu 

• 4 - (26%-50%) w dobrym stanie  

• 3 - (51%-79%) w znacznym stopniu zużycia 

• 2 - (pow. 80%) do odkupienia 

5. Jeżeli zgubiłeś podręcznik, w rubrykę ocena wpisz słowo „brak” i poinformuj o tym wychowawcę. 

Będziesz musiał odkupić brakujący podręcznik. Zakup nowego podręcznika jest możliwy wyłącznie 

poprzez stronę internetową wydawnictwa. W przypadku pytań dotyczących tego zakupu, możesz 

skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem poprzez e-dziennik lub w sali biblioteki. 

6. Tak przygotowany komplet podręczników i kartę z tabelką włóż do reklamówki. 

7. Na reklamówkę naklej (taśma klejąca, zszywacz, itp.) kartkę (wielkości kartki z zeszytu) 

z napisanym imieniem, nazwiskiem, klasą i numerem w dzienniku. 

Czynności do wykonania W DOMU przez ucznia – książki z biblioteki szkolnej 

1. Książki z biblioteki szkolnej włóż do drugiej reklamówki. Na kartce z zeszytu wpisz imię, nazwisko 

i klasę – kartkę również włóż do reklamówki. 

ZWROT PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK W SZKOLE 

1. Przychodzimy z podręcznikami i książkami do szkoły w dniu wyznaczonym przez wychowawcę 

oraz punktualnie na wyznaczoną godzinę (unikamy skupisk). 

2. Wchodząc do szkoły dezynfekujemy ręce i zakładamy swoją maseczkę!!!!!. 

3. Sprawnie udajemy się do wyznaczonej sali. 

4. W sali czeka nauczyciel/wychowawca. Z reklamówki wyjmujecie na stolik podręczniki i kartkę, na 

której jest tabelka z ocenami zużycia. Pokazujecie stan podręczników i ilość zgodną z wykazem, 

uzgadniacie z nauczycielem ocenę zużycia, następnie wkładacie wszystko do reklamówki 

i przynosicie do biblioteki w wyznaczonym przez wychowawcę czasie. Zabieracie również do 

oddania książki wypożyczone z biblioteki szkolnej. 

 

Pamiętamy o przestrzeganiu reżimu sanitarnego, jeżeli jesteś chory lub miałeś kontakt z osobą chorą lub 

w kwarantannie, poinformuj wychowawcę, nie przychodź do szkoły - ustalimy inny termin zwrotu 

podręczników. 

 

 

 

 

 

 


