
 

Moi Kochani Uczniowie! 
 

Kończy się rok szkolny i macie już wystawione oceny proponowane z poszczególnych przedmiotów. 
Teraz jest ostatni moment, aby coś uzupełnić lub poprawić, gdyż do 16 czerwca wszyscy nauczyciele 
muszą wystawić oceny ostateczne.  
Przypominam, że kończy się technika i ta ocena będzie wpisana na świadectwie ukończenia szkoły.  
 

Inne ważne informacje: 
 

1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie będzie wpisów lekcji w zakładce e-edukacja):  
 

 11 czerwca – Boże Ciało – czwartek  

 12 czerwca – piątek  

 16, 17, 18 czerwca – egzamin ósmoklasisty – dla uczniów klas 1-7  
 
Natomiast uczymy się 15.06. - w poniedziałek i 19.06. - w piątek - kontrolujcie więc zapisy  
na E-edukacji.  
 
2. Pamiętajcie również o zwrocie książek i podręczników do biblioteki szkolnej.  
 
Zwroty do biblioteki szkolnej:  
 KSIĄŻKI:  
 wtorek, środa, czwartek 10.00-14.00  
 poza tymi dniami i godzinami - pudełko w przedsionku szkoły (8.00-15.00). 

 
 PODRĘCZNIKI:  
 z podręczników należy:  

• usunąć foliowe okładki;  

• usunąć zapisane w książce ołówkiem notatki, kartkówki;  

• zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostować pogięte kartki,  
skleić rozdarcia;  

 
 podręczniki (pełny komplet) powinny być zapakowane w reklamówkę, którą należy opisać na 

zewnątrz:  
• imię i nazwisko ucznia,  

• klasa,  

• spis podręczników - nazwa przedmiotu, z którego jest podręcznik;  
 książki przynoszone są do szkoły w ustalonym z terminie, a zwrot potwierdzony jest podpisem 

(własnym długopisem) na liście udostępnionej przez bibliotekarza (p. Klaudię Śledzińską);  
 rodzic ucznia wysyła przez dziennik informację do wychowawcy o dostarczeniu podręczników  

do szkoły;  
 zniszczone lub zagubione podręczniki rodzice prawni ucznia są zobowiązani odkupić.  

 
 termin oddania podręczników dla klasy 6b -  poniedziałek 22.06.2020 r. od 11.50 do 12.20. 

 
W razie, gdyby ktoś nie mógł oddać podręczników w wyznaczonym terminie, może to uczynić  
we wtorek 23 czerwca w godzinach od 12.00 do 14.00.  
 
3. Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca - szczegółowe informacje dotyczące formy 
zakończenia otrzymacie w terminie późniejszym.  
 
Miłego dnia,  
Wasza Wychowawczyni :) 


