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        SZKOLNY  ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW  W  ROKU SZKOLNYM  2019/2020  

                       

 

Podręczniki  i ćwiczenia, które powinni zakupić rodzice do klasy I szkoły podstawowej w roku 

szkolnym 2019/2020: 

Religia: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”- Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej +  

zeszyt ucznia „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” ćwiczenia do religii dla klasy I szkoły podstawowej. 

Praca zbiorowa. Wydawnictwo WAM Kraków ( nr dopuszczenia 1098/2011) 

Język niemiecki: M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło – ABC Deutsch neu – podręcznik dla klasy 

pierwszej ( nr dopuszczenia 789/1/2017) + materiały ćwiczeniowe dla klasy pierwszej.          

Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN 

  

 

Podręczniki i ćwiczenia, które powinni zakupić rodzice do klasy II szkoły podstawowej w roku 

szkolnym 2019/2020: 

  Religia: „Kochamy Pana Jezusa”-  podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej. + zeszyt   

    ucznia „Kochamy Pana Jezusa” ćwiczenia do religii dla klasy II szkoły podstawowej.  – wyd. WAM   

    Kraków (nr dopuszczenia 1684/2012) 

Język niemiecki: M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło – ABC Deutsch neu – podręcznik dla klasy 

pierwszej ( nr dopuszczenia 789/1/2017) + materiały ćwiczeniowe dla klasy pierwszej.           

Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN 

  

 

Podręczniki i ćwiczenia, które powinni zakupić rodzice do klasy III szkoły podstawowej w roku 

szkolnym 2019/2020: 

Religia: „Przyjmujemy Pana Jezusa”  - podręcznik do religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej 

    –   wyd. WAM Kraków (nr dopuszczenia 1259/2013) .Ćwiczenia zakup we wrześniu u katechety. 

Język niemiecki: M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło – ABC Deutsch neu – podręcznik dla klasy 

drugiej ( nr dopuszczenia 789/2/2018) + materiały ćwiczeniowe dla klasy drugiej.                  

Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN 
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Podręczniki  i ćwiczenia, które powinni zakupić rodzice do klasy IV szkoły podstawowej w roku 

szkolnym 2019/2020: 

Religia:  Praca zbiorowa „ Zaproszeni przez Boga”  - podręcznik do religii dla klasy czwartej szkoły  

     podstawowej  – wyd. WAM KRAKÓW (numer dopuszczenia   podr. 1627/2012) 

Język niemiecki: L. Zastąpiło, E. Krawczyk , M. Kozubska   „und so  weiter neu 1” – podręcznik dla 

klasy czwartej(numer dopuszczenia 810/1/2017) +  zeszyt ćwiczeń  Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne 

PWN 

Wychowanie do życia w rodzinie: Teresa Król Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w 

rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej.(Wydawnictwo Rubikon) 

 

 

 

Podręczniki i ćwiczenia, które powinni zakupić rodzice do klasy V szkoły podstawowej w roku 

szkolnym 2019/2020: 

Język niemiecki: L. Zastąpiło, E. Krawczyk , M. Kozubska   „und so  weiter neu 2” – podręcznik dla 

klasy piątej(numer dopuszczenia podr.810/2/2018) +  zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo: Wydawnictwo 

Szkolne PWN 

Religia:  Praca zbiorowa „ Obdarowani  przez Boga”  - podręcznik do religii dla klasy piątej szkoły  

     podstawowej  – wyd. WAM KRAKÓW (numer dopuszczenia   podr. 675/2013) 

Wychowanie do życia w rodzinie: Teresa Król Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w 

rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej.(Wydawnictwo Rubikon) 

 

 

 

Podręczniki  i ćwiczenia, które powinni zakupić rodzice do klasy VI szkoły podstawowej w roku 

szkolnym 2019/2020: 

Język niemiecki: L. Zastąpiło, E. Krawczyk , M. Kozubska    „und so weiter neu 3” podręcznik dla klasy 

szóstej(numer dopuszczenia 810/3/2019) + zeszyt  ćwiczeń. Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN 

Religia: Praca zbiorowa  „Przemienieni przez Boga” – podręcznik – (Wydanie od 2014 r.) wyd. WAM   

    KRAKÓW ( nr dopuszczenia podr.  262/2014)  

Wychowanie do życia w rodzinie: Teresa Król Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w 

rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 6 szkoły podstawowej.(Wydawnictwo Rubikon) 
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Podręczniki i ćwiczenia, które powinni zakupić rodzice do klasy VII szkoły podstawowej w roku 

szkolnym 2019/2020: 

 Religia: Praca zbiorowa „Szukam was” –podręcznik do religii dla klasy 1 gimnazjum.  

   - wyd. WAM KRAKÓW - (numer dopuszczenia podr.1653/2011)    

Wychowanie do życia w rodzinie: Teresa Król Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w 

rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 7 szkoły podstawowej.(Wydawnictwo Rubikon) 

 
 

 

Podręczniki i ćwiczenia, które powinni zakupić rodzice do VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 

2019/2020: 

Religia: Praca zbiorowa „Jestem z wami” –podręcznik do religii dla klasy 2 gimnazjum.  

   - wyd. WAM KRAKÓW - (numer dopuszczenia podr.1962/2012)  

Wychowanie do życia w rodzinie: Teresa Król Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w 

rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 8 szkoły podstawowej.(Wydawnictwo Rubikon) 
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Podręczniki - Przedszkole Rok szkolny 2019/2020  

 

3- latki    
Wiesława Żaba-Żabińska  Pakiet „Kolorowy start” Trzylatek.  Wydawnictwo MAC 
 

4- latki    
Wiesława Żaba-Żabińska  Pakiet „Kolorowy start” Czterolatek .Wydawnictwo MAC 
 
 

5- latki    
Wiesława Żaba-Żabińska  Pakiet „Kolorowy start” Pięciolatek .  Wydawnictwo MAC 

 

Roczne wychowanie przedszkolne 

Wiesława Żaba-Żabińska  Pakiet   „Kolorowy start z plusem”. Wydawnictwo MAC 
 

Język angielski : R. Raczyńska, C. Bruni „New English Adventure” - Wydawnictwo 
PEARSON 

 
Religia:  Władysław Kubik „Jesteśmy dziećmi Boga” Podręcznik i ćwiczenia dla klasy 0. 
Wydawnictwo WAM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


