
 Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe do klasy pierwszej na lata  szkolne  2017/18,   2018/2019,   2019/2020 . 

We wrześniu  dziecko  otrzyma w szkole   darmowy podręcznik   , podręcznik  do języka angielskiego  oraz  wszystkie ćwiczenia . 

Rodzic kupuje  podręczniki i ćwiczenia do przedmiotów nieobowiązkowych   - religia . 

Edukacja 

wczesnoszkolna  
            Autor       Tytuł   

Wydawnictwo  

 

Data 

dopuszczenia 

Numer 

dopuszczenia 

 

Uwagi 

podręcznik 

Kinga Preibisz-Wala, 
Ewa Schumacher, 
Irena Zarzycka, 
Jadwiga Hanisz  
 

„Szkolni Przyjaciele. Edukacja 
wczesnoszkolna w klasie 1” , 
podręcznik cz. 1 -4  
Matematyka – podręcznik  cz. 1 – 
2 

 
WSiP 

19.05.2017 r. 
08.06.2017 r.  

I semestr: 
813/1/2017 
II semestr: 
813/2/2017  

Zeszyt 16 kartkowy w 

linie oraz w kratkę 

 

materiały 

ćwiczeniowe 

 Kinga PreibiszWala, 
EwaSchumacher, 
Irena Zarzycka, 
Jadwiga Hanisz  
 

 „Szkolni Przyjaciele”- Karty 
ćwiczeń cz. 1 – 4  
Matematyka – Karty ćwiczeń cz.1 
– 2  

WSiP  

  
 
- 

Język angielski Autor Tytuł   Wydawnictwo 
Data 

dopuszczenia 

Numer 

dopuszczenia 

Uwagi 

podręcznik 

Jennifer Heath, Rebecca 

Adlard, Dorota Sikora-

Banasik, Marta Mrozik, 

Alina Łubecka 

Hello Explorer. Język angielski dla 

szkoły podstawowej. Klasa 1 

Nowa Era Spółka 

z o.o. 

 

2017-06-01 830/1/2017 

Zeszyt 16 kartkowy w 

linie lub w kratkę 

 

materiały 

ćwiczeniowe 
Philip James Hello Explorer 1 Nowa Era 

                            - 



Edukacja 
informatyczna 

 
Autor Tytuł   

Wydawnictwo  

 

Data 

dopuszczenia 

Numer 

dopuszczenia 

Uwagi 

materiały 

ćwiczeniowe 

 

- 

 

-  - 

                            - - 

Religia Autor 
 

Tytuł    
 

Wydawnictwo  
 

Data 
dopuszczenia 

 

Numer 
dopuszczenia  

Uwagi 

podręcznik 

D.Kurpiński, 
J.Snopek, 
Red.ks.K.Mielnicki, 
E.Kondrak  

„Żyjemy w Bożym świecie” Jedność – Kielce 

4 I 2012 

 

AZ-11-01/12-KI-

1/12 

 

Ćwiczenia są razem  

z podręcznikiem 

       w-f 

Strój na lekcje wychowania fizycznego: 

 spodenki gimnastyczne (krótkie, czarne lub granatowe ), 

 koszulka biała, z krótkim   rękawem bez dużych dekoltów, białe (lub jasne) skarpetki  

 obuwie sportowe na podeszwie gumowej lub kauczukowej (nie z tworzywa sztucznego rysujące podłoże), osłaniające całą stopę, 
sznurowane lub na rzepy, typu: adidasy, trampki, tenisówki. 

 dopuszczalne dresy, leginsy w okresach zimowych,  

 obowiązują spięte włosy  (gumka, opaska). 

 

Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 26 czerwca –pozytywna . 

Opinia Rady Rodziców  z    dnia 22 czerwca – pozytywna . 


