
Szkoła Podstawowa nr 41 im J. Kochanowskiego w Krakowie 

Harmonogram zwrotów książek i podręczników do biblioteki szkolnej 

 

Pamiętaj! 

1. W domu zweryfikuj stan podręczników i przygotuj je do zwrotu: 

 usuń foliowe okładki,  

 usuń notatki zapisane ołówkiem,  

 zwróć uwagę na czystość i estetykę podręczników,  

 wyprostuj pogięte kartki, sklej rozdarcia. 

2.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika: 

 poinformuj wychowawcę lub bibliotekarza o zniszczeniu/ zgubieniu 

podręcznika, 

 uczniowie klas 1, 4 i 7 - rodzice/opiekunowie przekazują na wskazane konto 

bankowe szkoły równowartość podręcznika, potwierdzenie przelewu 

dostarczają do biblioteki lub sekretariatu szkoły, 

 uczniowie klas 2, 3, 5, 6 i 8 - rodzice/opiekunowie są zobowiązani odkupić dany 

podręcznik i zwrócić go wraz z resztą kompletu. 

 

Godziny zwrotów dla poszczególnych oddziałów klasowych 
 

klasa dzień godziny 

1a 8 czerwca 8.45 - 10.45 

1b 8 czerwca 10.45 - 12.45 

2a 18 czerwca 14.00 – 16.00 

2b 8 czerwca 12.45 – 14.45 

3a 9 czerwca 8.45 - 10.45 

3b 9 czerwca 10.45 – 12.45 

3c 10 czerwca 8.45 – 10.45 

4a 10 czerwca 10.45 – 12.45 

4b 10 czerwca 12.45 – 14.45 



5a 15 czerwca 8.45 – 10.45 

5b 15 czerwca 10.45 – 12.45 

5c 15 czerwca 12.45 – 14.45 

6a 16 czerwca 12.00 – 14.00 

6b 16 czerwca 14.00 – 16.00 

6c 17 czerwca 12.00 – 14.00 

7a 17 czerwca 14.00 – 16.00 

7b 18 czerwca 12.00 – 14.00 

8a 19 czerwca 8.45 – 10.45 

8b 19 czerwca 10.45 – 12.45 

8c 19 czerwca 12.45 – 14.45 

 

W celu usprawnienia pracy oraz maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa, proszę  

o przestrzeganie ustalonych terminów. Przewidywany czas obsługi jednego zwrotu - 5 – 7 

minut. 

W sali biblioteki poza nauczycielem bibliotekarzem może przebywać jedna osoba.  

W bibliotece obowiązuje reżim sanitarny: maseczki, rękawiczki, zachowana odległość 1,5-2m.  

Powyższe zalecenia zostały opracowane na podstawie wytycznych i rekomendacji 

Ministerstwa Rozwoju i Biblioteki Narodowej. 

 


