
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIAZUJACYCH                            
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

Klasa I 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 811),  w roku szkolnym 2017/2018  uczniowie klas 1-7 uzyskali prawo do 
bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów 
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego. 

Edukacja wczesnoszkolna –  

 „Elementarz odkrywców” Klasa 1, część 1- 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, 
społeczna Wydawnictwo Nowa Era, 2017 

 

 „Elementarz odkrywców” Klasa 1, część 1-2. Edukacja matematyczna Wydawnictwo 
Nowa Era, 2017 

 
Język angielski –   

 „ BugsTeam”-  podręcznik do języka angielskiego klasa 1  Wydawwnictwo  MacMillan, 
2017 

 
 Podręcznik dosamodzielnego kupienia: 
Religia : 
Klasa I – „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”- podręcznik dla klasy I. Redaktor Władysław 
Kubik SJ.+ Zeszyt ucznia-ćwiczenia „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” do religii dla klasy I. 
Wydawnictwo WAM 
(UWAGA – Obowiązują podręczniki  wydane w roku 2011 lub nowsze!) 
 
Klasa  II 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 811),  w roku szkolnym 2017/2018  uczniowie klas   1-7  uzyskali prawo do 
bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów 
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego. 
 
 Edukacja wczesnoszkolna : 

 Podręcznik „Nasza szkoła” części 1-4 Wydawnictwo MEN  

 Podręcznik „Nasza szkoła .Matematyka ” części 1-4 Wydawnictwo MEN  

 Język angielski: „Bugs World”- podręcznik dla klasy 2 szkoły podstawowej 
Wydawnictwo: MacMillan  

 
Podręcznik dosamodzielnego kupienia: 
Religia: „Kochamy  Pana Jezusa” –podręcznik +Zeszyt ucznia -ćwiczenia do religii dla klasy II 
„Kochamy Pana Jezusa” . Wydawnictwo WAM   Redaktor. Władysław Kubik   (Wydanie  2012 
lub nowsze - zgodne z nową podstawą programową 



KLASA III 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 811),  w roku szkolnym 2017/2018  uczniowie klas 1-7 uzyskali prawo do 
bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów 
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego. 
 
Edukacja wczesnoszkolna : 

 Podręcznik „Nasza szkoła” części 1-4 Wydawnictwo MEN  

 Podręcznik „Nasza szkoła .Matematyka ” części 1-4 Wydawnictwo MEN  

 Język angielski: „Bugs World”- podręcznik dla klasy 3 szkoły podstawowej 
Wydawnictwo: MacMillan  

 
Podręcznik dosamodzielnego kupienia: 
 
Religia: 
Klasa III „Przyjmujemy pana Jezusa” – podręcznik + zeszyt ucznia   Redaktor. Władysław 
Kubik   Wydawnictwo  WAM  (Uwaga: obowiązują podręczniki zgodne z nową podstawa 
programową 
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