
Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY: 

I. Wychowanie przedszkolne:  

6 – latki: „Dzieciaki w akcji” box. Wyd. Nowa Era 

Autorzy: Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha  

5- latki: „Dzieciaki w akcji” box. Wyd. Nowa Era 

Autorzy: Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha  

 

II. Religia: 
      

 „Jesteśmy dziećmi Boga” – podręcznik do religii dla dzieci sześcioletnich, red. 

W. Kubik; Wydawnictwo: WAM 

 
  

 

 

„Bóg kocha dzieci” – podręcznik  do religii dla dzieci pięcioletnich, red. W. 

Kubik; wydawnictwo: WAM 

 

 III. Język angielski: 

 My World Starter - Książka  z ćwiczeniami i płytami CD przeznaczona do nauki 

języka angielskiego w zerówce. Dzieci 6 – letnie obowiązkowo. Podręcznik  

mogą kupić również rodzice 5 – latków zainteresowanych nauką języka 

angielskiego. 

 

Podręczniki do oddziału przedszkolnego zakupują rodzice. 

 

Informacja o  wyprawce przedszkolnej podana będzie  

na spotkaniu z wychowawcą 3 września. 

 

 

 

 

 

 



KLASA I 

1. Edukacja wczesnoszkolna – podręczniki zapewnia szkoła. 
2. Język angielski – podręcznik zapewnia szkoła. 
3. Podręcznik do religii (zakupu dokonują rodzice) – „Jesteśmy w rodzinie 

Pana Jezusa”- Podręcznik + zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy pierwszej 
szkoły podstawowej, red. W. Kubik (WAM) 

 

KLASA II 

1. Edukacja wczesnoszkolna – podręczniki zapewnia szkoła. 
2. Język angielski – podręcznik zapewnia szkoła . 
3. Religia: KOCHAMY PANA JEZUSA –  Podręcznik + zeszyt ucznia do 

religii dla klasy II szkoły podstawowej, red. Władysław Kubik  
(zakupu dokonują rodzice) 

  

KLASA III 

1. Edukacja wczesnoszkolna – podręczniki zapewnia szkoła. 
2. Język angielski –podręcznik zapewnia szkoła . 
3. Religia: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA –  Podręcznik + zeszyt ucznia do religii dla 

klasy III szkoły  podstawowej, red. Władysław Kubik (WAM) (zakupu dokonują 
rodzice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://katalog.wydawnictwowam.pl/?Page=opis&Id=64545
http://katalog.wydawnictwowam.pl/?Page=opis&Id=67395


KLASA IV 

- Uczniowie kl. IV we wrześniu otrzymają darmowe podręczniki do przedmiotów 

obowiązkowych. 

 

We własnym zakresie należy kupić podręcznik do religii: 

 
Religia 

”Zaproszeni przez Boga” – podręcznik i ćwiczenia do klasy czwartej szkoły 

podstawowej.  Wyd. WAM, red. Z. Marek 

 

 

KLASA V 

- Uczniowie kl. V we wrześniu otrzymają darmowe podręczniki do przedmiotów 

obowiązkowych. 

We własnym zakresie należy kupić podręcznik do religii: 

 

Religia 

Obdarowani przez Boga – podręcznik + zeszyt ucznia do religii dla klasy V szkoły 

podstawowej,  red. Z. Marek, (wyd. WAM) 

 

 

KLASA VI 

 

- Uczniowie kl. VI we wrześniu otrzymają darmowe podręczniki do przedmiotów 

obowiązkowych. 

 
We własnym zakresie należy kupić podręcznik do religii: 

 

Religia 

”Przemienieni przez Boga” – podręcznik + zeszyt ucznia do religii dla klasy VI,  

red. Z. Marek, (WAM) 

 

 

 

 

KLASA VII 

- Uczniowie kl. VII we wrześniu otrzymają darmowe podręczniki do przedmiotów 

obowiązkowych. 

We własnym zakresie należy kupić podręcznik do religii: 

Religia 

”Jezus uczy i zbawia” – podręcznik + zeszyt ucznia do religii dla klasy VII 

szkoły podstawowej (I gimnazjum),  red. Z. Marek, (WAM) 

 

 

 

 

 

 



KLASA VIII 

- Uczniowie kl. VIII we wrześniu otrzymają darmowe podręczniki do przedmiotów 

obowiązkowych. 

We własnym zakresie należy kupić podręcznik do religii: 

Religia 

”Jezus działa i zbawia” – podręcznik + zeszyt ucznia do religii dla klasy VIII 

szkoły podstawowej (II gimnazjum),  red. Z. Marek, A. Walulik (WAM) 
 

  


