
 

 

Klasa 1 Szkoły Podstawowej 

 

Podręczniki darmowe dla ucznia – refundowane przez MEN (rozdane uczniom w szkole 

na początku roku) 

 

Religia – „Żyjemy w Bożym świecie”, wydawnictwo Jedność 

 

Klasa 2 Szkoły Podstawowej 

 
Podręczniki darmowe dla ucznia – refundowane przez MEN (rozdane uczniom w szkole 

na początku roku) 

 

Religia – „Idziemy do Jezusa”, wydawnictwo Jedność 

 

Klasa 3 Szkoły Podstawowej 
 

Podręczniki darmowe dla ucznia – refundowane przez MEN (rozdane uczniom w szkole 

na początku roku) 

 

Religia – „Jezus jest z nami”, wydawnictwo Jedność 

 

Klasa 4 Szkoły Podstawowej 
 

Podręczniki darmowe dla ucznia – refundowane przez MEN (rozdane uczniom w szkole 

na początku roku) 

 
Religia – katechizmy wypożyczane na początku roku szkolnego przez parafię 

                „Miejsca pełne BOGActw”, wyd. Jedność, zeszyt ćwiczeń dla kl. IV SP 

  

Klasa 5 Szkoły Podstawowej 
 

Podręczniki darmowe dla ucznia – refundowane przez MEN (rozdane uczniom w szkole 

na początku roku) 

 
Religia – katechizmy wypożyczane na początku roku szkolnego przez parafię 

                „Spotkania uBOGAcające”, wyd. Jedność, zeszyt ćwiczeń dla kl. V SP 

 
 

 

 

 

 

 



 

Klasa 6 Szkoły Podstawowej 
 

1. J. polski – wyd. Nowa Era, M. Derlukiewicz „Słowa na start”, podręcznik do 

kształcenia lit. i kult.,  „Słowa na start” podręcznik do kształcenia językowego. 

2. J. angielski – „Sky High 3” + ćwiczenia, wyd. Pearson 

3. Matematyka – „Matematyka z plusem” (podręcznik + ćwiczenia) wyd. GWO 

4. Historia –„Wczoraj i dziś ” 6, wyd. Nowa Era, autor: G. Wojciechowski 

5. Przyroda – „Tajemnice przyrody 6”, autor: J. Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna 

Kowalczyk, wyd. Nowa Era + ćwiczenia 1, 2 

6. Muzyka – Nuty, smyki i patyki”, kl. 6 wyd. WSiP 

7. Plastyka - „Na ścieżkach wyobraźni” kl. 6, wyd. WSIP 

8. Technika – kontynuacja z kl. 5 

 
Religia – katechizmy wypożyczane na początku roku szkolnego przez parafię 

                „Tajemnice BOGAtego życia”, wyd. Jedność, zeszyt ćwiczeń dla kl. VI SP 

 

 

 

Klasa I Gimnazjum 

 
Podręczniki darmowe dla ucznia – refundowane przez MEN (rozdane uczniom w szkole 

na początku roku) 

 
Religia - katechizmy wypożyczane na początku roku szkolnego przez parafię 

 

Klasa II Gimnazjum 
 

Podręczniki darmowe dla ucznia – refundowane przez MEN (rozdane uczniom w szkole 

na początku roku) 

 
Religia - katechizmy wypożyczane na początku roku szkolnego przez parafię 
 

 

 

 

 



Klasa III Gimnazjum 
 

1.  J. polski – wyd. Nowa Era, M. Chmiel, W. Herman „Słowa na czasie”, podręcznik  

     do kształcenia lit. i kult., „Słowa na czasie” podręcznik do kształcenia językowego. 

2. Matematyka – „ Matematyka z plusem”, bez ćwiczeń, wyd. GWO 

3. J. angielski – „New Exam Challenges 3”  książka + ćwiczenia  

4. Fizyka – „Ciekawa fizyka 3”, wyd. WSiP  

5. Chemia – „Chemia w gimnazjum 1 – 3” wyd.WSiP 

6. Historia –  „Śladami przeszłości 3”, wyd. Nowa Era 

7. J. niemiecki –  „Aha Neu” A. Potapowicz, K. Tkaczyk 

8. Biologia – „Świat biologii  cz. 2 i cz. 3” wyd. Nowa Era, podręcznik do gimnazjum  

      + zeszyt ćwiczeń cz. 2 i 3 

9. Geografia – „Planeta Nowa cz. 3”, wyd. Nowa Era (bez zeszytu ćwiczeń) 

10. Edukacja dla bezpieczeństwa - wyd. Operon, linia druga , edycja    

        jednoczęściowa. 

11. Zajęcia techniczne  – kontynuacja z kl. II 

 

Religia - katechizmy wypożyczane na początku roku szkolnego przez parafię 


