
HARMONOGRAM ZDAWANIA PODRĘCZNIKÓW UCZNIÓW KLAS I-III 

1) Uczniowie poszczególnych klas, w wyznaczonym dniu i o określonej  godzinie, przychodzą do szkoły 
aby zdać podręczniki szkolne i odebrać przedmioty pozostawione w szkolnych szafkach. 

2) Uczniowie ani rodzice nie wchodzą na teren budynku szkoły. 
3) Wychowawczyni klasy odbiera od uczniów podpisaną,  imieniem i nazwiskiem  reklamówkę/ kartonik,                       

z podręcznikami oraz kluczyki od szafek i oddaje rzeczy wyjęte z szafek. 
 

data godzina klasa wychowawca miejsce odbioru podręczników 

22.06.2020r. 
(PONIEDZIAŁEK) 

8:00-10:00 

I a p. A. Kliszewska wejście do budynku szkoły od strony parkingu 

I b p. S. Bułaj wejście do budynku szkoły od strony ul. Pułaskiego 

I c p. M. Siuda 
„stare” wejście do budynku szkoły od strony  
ul. Pułaskiego 

 

10:00-12:00 

II a p. A. Tarczewska wejście do budynku szkoły od strony ul. Pułaskiego 

II b p. M. Kowsz wejście do budynku szkoły od strony parkingu 

II c p. B. Browarczyk 
„stare” wejście do budynku szkoły od strony  
ul. Pułaskiego 

 

12:00-14:00 

III a p. D. Mierzejewska wejście do budynku szkoły od strony parkingu 

III b p. J. Ochryniak wejście do budynku szkoły od strony ul. Pułaskiego 

III c p. H. Kiersztan 
„stare” wejście do budynku szkoły od strony  
ul. Pułaskiego 

 

HARMONOGRAM ZDAWANIA PODRĘCZNIKÓW UCZNIÓW KLAS IV-VII 

1)  Uczniowie poszczególnych klas, w wyznaczonym dniu i o określonej  godzinie, przychodzą do szkoły 
aby zdać podręczniki szkolne. 

2) Uczniowie nie wchodzą na teren budynku szkoły. 
3) Wychowawca klasy odbiera od uczniów podpisaną,  imieniem i nazwiskiem  reklamówkę/ kartonik,                       

z podręcznikami.  
 

data godzina klasa wychowawca miejsce odbioru podręczników 

23.06.2020 r. 
(WTOREK) 

8:00-10:00 IV a p. M. Sójka wejście do budynku szkoły od strony parkingu 

8:00-10:00 V a p. M. Grabowska 
wejście do budynku szkoły od strony  
ul. Pułaskiego 

10:00-12:00 V b p. A. Markun wejście do budynku szkoły od strony parkingu 

10:00-12:00 V c p. I. Handzełko 
wejście do budynku szkoły od strony  
ul. Pułaskiego 

12:00-14:00 V d p. M. Struk wejście do budynku szkoły od strony parkingu 

 

24.06.2020 r. 
(ŚRODA) 

8:00-10:00 VI a p. J. Wojtas wejście do budynku szkoły od strony parkingu 

8:00-10:00 VI b p. A. Serbinowska 
wejście do budynku szkoły od strony 
 ul. Pułaskiego 

10:00-12:00 VI c p. M. Pawłowska wejście do budynku szkoły od strony parkingu 

10:00-12:00 VI d p. H. Chodukiewicz 
wejście do budynku szkoły od strony  
ul. Pułaskiego 

12:00-14:00 VII a p. M. Lewandowska wejście do budynku szkoły od strony parkingu 

12:00-14:00 VII b p. K. Urbańska 
wejście do budynku szkoły od strony  
ul. Pułaskiego 

 


