
Odbiór podręczników szkolnych 

 

Odbiór podręczników szkolnych odbędzie się według następującego 

harmonogramu: 

22 czerwca poniedziałek. 

Od godziny 8.00  klasy: 

 8 a  wchodzi wejściem głównym od ul. M. Kopernika, a następnie oddaje 

podręczniki. 

 7 a wchodzi  wejściem od strony ul. Józefczaka-przez szatnię, a następnie  

 oddaje podręczniki, 

 6 a wchodzi wejściem od strony ul. Józefczaka-drzwi wejściowe od 

boiska sportowego i placu zabaw,a następnie oddaje podręczniki,  

 7 b wchodzi na teren szkoły bramką od strony ul.Powstańców Śląskich,a  

potem drzwiami ewakuacyjnymi, a następnie oddaje podręczniki 

Od godziny 9.00  klasy: 

 8 b wchodzi wejściem głównym od ul. M. Kopernika, a następnie oddaje 

podręczniki. 

 6 c wchodzi  wejściem od strony ul. Józefczaka-przez szatnię, a następnie  

 oddaje podręczniki,  

 7 c wchodzi wejściem od strony ul. Józefczaka-drzwi wejściowe od 

boiska sportowego i placu zabaw,a następnie oddaje podręczniki, 

 8 d wchodzi na teren szkoły bramką od strony ul. Powstańców Śląskich, a  

potem drzwiami ewakuacyjnymi, a następnie oddaje podręczniki 

Od godziny 10.00 klasy: 

 8  c wchodzi wejściem głównym od ul. M. Kopernika, a następnie oddaje 

podręczniki. 

 6 b wchodzi  wejściem od strony ul. Józefczaka-przez szatnię, a następnie  

 oddaje podręczniki, 

 6 d wchodzi wejściem od strony ul. Józefczaka-drzwi wejściowe od boiska 

sportowego i placu zabaw,a następnie oddaje podręczniki, 

 6 e wchodzi na teren szkoły bramką od strony ul. Powstańców Śląskich, a  

potem drzwiami ewakuacyjnymi, a następnie oddaje podręczniki. 



23 czerwca wtorek. 

Od godziny 8.00  klasy: 

 5 a wchodzi wejściem głównym od ul. M. Kopernika, a następnie oddaje 

podręczniki. 

 5 b wchodzi  wejściem od strony ul. Józefczaka-przez szatnię, a następnie  

 oddaje podręczniki,  

 4 a wchodzi wejściem od strony ul. Józefczaka-drzwi wejściowe od 

boiska sportowego i placu zabaw,a następnie oddaje podręczniki, 

 4 b wchodzi na teren szkoły bramką od strony ul. Powstańców Śląskich, a  

potem drzwiami ewakuacyjnymi, a następnie oddaje podręczniki 

 

Od godziny 9.00  klasy: 

 5 c wchodzi wejściem głównym od ul. M. Kopernika, a następnie oddaje 

podręczniki. 

 5 d wchodzi  wejściem od strony ul. Józefczaka-przez szatnię, a następnie  

 oddaje podręczniki,  

 3 a wchodzi wejściem od strony ul. Józefczaka-drzwi wejściowe od 

boiska sportowego i placu zabaw,a następnie oddaje podręczniki, 

 3 b, 3c wchodzi na teren szkoły bramką od strony ul. Powstańców 

Śląskich, a  potem drzwiami ewakuacyjnymi, a następnie oddaje 

podręczniki 

 

 

Od godziny 10.00  klasy: 

 2 a wchodzi wejściem głównym od ul. M. Kopernika, a następnie oddaje 

podręczniki. 

 2 b wchodzi  wejściem od strony ul. Józefczaka-przez szatnię, a następnie  

 oddaje podręczniki,  

 1 a wchodzi wejściem od strony ul. Józefczaka-drzwi wejściowe od 

boiska sportowego i placu zabaw,a następnie oddaje podręczniki, 

 1 b wchodzi na teren szkoły bramką od strony ul. Powstańców Śląskich, a  

potem drzwiami ewakuacyjnymi, a następnie oddaje podręczniki 

 



24 czerwca w godzinach od 8.00 do 10.30  zwrotu podręczników mogą 

dokonać uczniowie,którzy  nie zrobili tego wcześniej lub nie oddali wszystkich 

książek w wyznaczonym dla swojej klasy terminie. 

 

Podręczniki-bez okładek i „dodatków” w postaci 

kartek,karteczek,sprawdzianów i innych wartościowych dokumentów-należy 

spakować do reklamówki lub torby papierowej,podpisać nazwiskiem i 

imieniem,klasą. 

 

Aby odbiór podręczników przebiegał sprawnie,proszę sprawdzić 

kompletność zestawu z listą podręczników zamieszczoną poniżej. 

 

 

 

Czynności związane z odbiorem podręczników muszą odbywać sią 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pamiętajcie o zachowaniu odstępu,zakrywaniu ust i nosa maseczką oraz 

unikania gromadzenia się w grupach. 
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