
Harmonogram zwrotu podręczników, lektur i książek do biblioteki w budynku A. 

UCZNIOWIE I RODZICE OTRZYMAJĄ INFORMACJĘ O KTÓREJ GODZINIE 
POWINNI PRZYJŚĆ DO SZKOŁY, ABY ZACHOWAĆ ODPOWIEDNI DYSTANS. 

Termin zwrotu podręczników i książek w budynku A sala nr 7 

10.06. 2020r. (środa) – kl. 3d  oddaje książki od godz. 9.30 do 11.30 

15.06.2020r.  (poniedziałek) – kl.3a oddaje książki od godz. 9.00 do 10.15 

15.06.2020r.  (poniedziałek) – kl.3b oddaje książki od 10.30 do 12.30 

 

19.06.2020 r. (piątek) – kl. 3c oddaje książki od 9.00 do 10.15 

19.06. 2020 r. (piątek) – kl. 5c oddaje książki od 10.30 do 12.30 

 

22.06.2020 r. (poniedziałek) – kl. 2c oddaje książki od 9.00 do 10.15 

22.06.2020 r. (poniedziałek) – kl. 5d oddaje książki od 11.00 do 12.30 

 

23.06.2020 r. (wtorek) – kl. 2a oddaje książki od 9.00 do 10.15  

23.06. 2020 r. (wtorek) – kl. 2b oddaje książki od 10.30 do 11.30  

23.06.2020 r. (wtorek) – kl. 5e oddaje książki od 11.45 do 13.00 

 

24.06.2020 r. (środa) – kl. 2d oddaje książki od 9.00 do 10.15 

24.06.2020 r. (środa) – kl. 1a oddaje książki od 10.30 do 11.30 

24.06.2020 r. (środa) – kl. 1b oddaje książki od 12.00 do 13.00 

 

25. 06. 2020 r. – (czwartek) – kl.1c oddaje książki od 9.00 do 10. 15 

25.06.2020 r. – (czwartek) – kl. 1d oddaje książki od 10.15 do 11.30 

25.06.2020 r. – (czwartek) – kl.4a oddaje książki od 11.45 do 13.00 

 

26.06.2020 r. (piątek) -  od 9.00 do 10.00 uczniowie, którzy w wyznaczonym terminie nie 
zwrócili podręczników i lektur mogą oddać je w zakończenie roku szkolnego. 



Harmonogram zwrotu podręczników, lektur i książek do biblioteki w budynku B. 

UCZNIOWIE I RODZICE OTRZYMAJĄ INFORMACJĘ O KTÓREJ GODZINIE 
POWINNI PRZYJŚĆ DO SZKOŁY, ABY ZACHOWAĆ ODPOWIEDNI DYSTANS. 

Termin zwrotu podręczników i książek w budynku B sala nr 105 

19.06.2020 r. (piątek) – kl. 8a oddaje książki od   09.00  do 10.00 

19.06.2020 r. (piątek) – kl. 8b oddaje książki od   10.30  do 11.45 

19.06.2020 r. (piątek) – kl. 8c oddaje książki od   12.00  do  13.15 

 

22.06.2020 r. (poniedziałek) – kl.6a oddaje książki  od  09.00  do  10.30 

22.06.2020 r. (poniedziałek) – kl. 6b oddaje książki od  10.45 do  11.45 

22.06.2020 r. (poniedziałek) – kl. 6c oddaje książki od 12.00  do  13.15 

 

23.06.2020 r. (wtorek) – kl. 6d oddaje książki od   09.00 do 10.15 

23.06.2020 r. (wtorek) – kl. 6e oddaje książki od   10.30  do 11.45 

23.06.2020 r. (wtorek) – kl. 5b oddaje książki od   12.00  do  13.15 

 

24.06. 2020 r. (środa) – kl. 5a oddaje książki od 09.00  do 10.30 

24.06.2020 r. (środa) – kl. 7a oddaje książki  od 11.00  do 12.30 

 

25.06.2020r. (czwartek) – kl. 7b oddaje książki   od 09.00  do 10.15 

25.06.2020r. (czwartek) – kl. 7c oddaje książki   od 11.00  do 12.30 

 

26.06.2020 r. (piątek) -  od 9.00 do 10.00 uczniowie, którzy w wyznaczonym terminie nie 
zwrócili podręczników i lektur mogą oddać je w zakończenie roku szkolnego. 

 


