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Podręczniki w Naszej Szkole – zasady przynoszenia podręczników do szkoły 

 

Język polski p. E. Podlipska, p. M. Zalewska, p. E. Kalman, p. B. Brych, p. T. Górska p. D. Jutkiewicz. 

Ze względu, że jest to przedmiot egzaminacyjny uczniowie mają nosić podręczniki chyba, że zadecyduje 
inaczej nauczyciel uczący. Poniżej wykaz w poszczególnych klasach 

p. E. Podlipska: 4c, 4d ,4f, 5c – w domu mają dostęp do e-podręczników, na lekcje 
przynoszą wcześniej zapowiedziane podręczniki; 

p. M. Zalewska: 6b – uczniowie noszą podręczniki;  

p. M. Zalewska: 7e, 8b uczniowie mogą zostawić w szafkach – mają w domu dostęp do 
e – podręczników; 

p. E. Kalman: 6c – uczniowie mają podręczniki w szafkach, nauczycielka raczej nie 
zadaje prac z podręcznika;  

p. E. Kalman: 5i, 5b, 5d – mają dostęp do e-podręcznika w domu, w szkole mogą 
zostawić w szafkach; 

p. B. Brych: 4a, 7c, 8a – uczniowie mogą zostawiać w szafkach podręczniki, w domu 
mają dostęp do e-podręcznika; 

p. B. Brych: 6a – nosi podręcznik; 

p. T. Górska: 5f, 7a, 8c, 8e – noszą podręczniki do domu (nauczyciel zapowiada, czy 
przynieść podręcznik / ćwiczenia; jeśli uczeń nie ma – otrzymuje minus; 

p. A. Wróblewska: 6d – uczniowie mają podręczniki w szafkach, nauczyciel najczęściej 
zadaje prace z ćwiczeń;  

p. A. Wróblewska: 4g, 5e, 7b – podręczniki uczniowie mogą trzymać w szkole, w domu 
mają dostęp do e - podręcznika; 

p. D. Jutkiewicz: 4e, 5a, 5h, 5j – uczniowie mogą mieć podręczniki w szkole, w domu 
mają dostęp do e-podręcznika. 

 

 

Matematyka p. A. Porzucek, p. A. Bartkowska, p. S. Niebudek, p. E. Łukasik, p. A. Czechowska  

Ze względu, że jest to przedmiot egzaminacyjny uczniowie mają nosić podręczniki chyba, że zadecyduje 
inaczej nauczyciel uczący. Poniżej wykaz w poszczególnych klasach: 

klasa 4g nie ma konta na WSiP. Uczniowie maja podręczniki w szkole, prace domowe 
mają zadawane tylko w zeszycie ćwiczeń; 

klasy 4 a, c, d, e, f - uczniowie mogą korzystać z e-podręcznika (dostali kody dostępu), 
podręcznik może być w szafce; 

klasy 5a, 5b, 5c, 5d, 5h, 5i, 5j mogą mieć książki w szkole, w domu korzystać z e-
podręcznika;  
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klasa 5e - podręczniki są w domu, w szkole e-podręcznik; 

klasa 6a, 6b, 6c, 6d - uczniowie podręczniki mają w domu; 

Klasy 7a, 7e, uczniowie nie noszą podręczników; 

klasa 7d - uczniowie mają książki w szkole w szafkach lub w sali 21 (wystarczy jeden 
podręcznik na ławkę), w domu mogą korzystać z e – podręcznika; 

klasy 8a i 8b - podręczniki uczniowie mają w domu; 

klasy 8c, 8e - książki w szkole w szafkach lub w sali 21 (wystarczy jeden podręcznik na 
ławkę), w domu mogą korzystać z e – podręcznika. 

 

Jęz. angielski p. E. Turyk, p. A. Kicińska, p. M. Doromoniec, p. I. Szymańska, p. P. Kierzkowska, p. A. 
Dębek  wszyscy uczniowie klas 4 - 8, mają obowiązek noszenia podręczników do języka 
angielskiego.  

 

Jęz. niemiecki  p. M Wrzaszcz – nie noszą podręczników do domu - tylko zostawiają w szafce albo 
w sali. Akceptowany jest jeden podręcznik na ławce. Podręczniki mogą zostawiać 
w szafce, gdy nie ma pracy domowej i nie muszą przygotować się do sprawdzianu. 
Uczniowie nie mają dostępu do podręczników elektronicznych, ponieważ nie ma 
takich. 

 

Jęz. francuski p. M. Krakowska – uczniowie na lekcjach powinni mieć podręczniki. Podręczniki mogą 
zostawiać w szafce, gdy nie ma pracy domowej i nie muszą przygotować się do 
sprawdzianu. Uczniowie nie mają dostępu do podręczników elektronicznych, ponieważ 
nie ma takich. 

  p. A. Kalamon – Misztal – uczniowie na lekcjach powinni mieć podręczniki. Podręczniki 
mogą zostawiać w szafce, gdy nie ma pracy domowej i nie muszą przygotować się do 
sprawdzianu. Uczniowie nie mają dostępu do podręczników elektronicznych, ponieważ 
nie ma takich. 

 

Historia  p. A. Idzikowska, p. I. Jost, p. M. Szpakowska- Płusa 

klasy 4, 5 oraz 7, 8 pozostawiają podręczniki w szkole, w domu mają możliwość 
korzystania z - podręcznika. 

klasy 6 - mogą zostawiać podręczniki w szkole jednak brak dostępu do podręcznika 
elektronicznego w domu generuje potrzebę noszenia podręczników. 

 

WOS   p. A. Idzikowska - podręczniki uczniowie mają tylko w szkole (wszystkie kl. 8), nie są 
potrzebne w domu, uczniowie mają dostęp do e-podręcznika.  
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Chemia  p. J. Karwowska – uczniowie zostawiają podręczniki w domu – wszystkie klasy 

 

Fizyka  p. E. Łukasik – uczniowie zostawiają podręczniki w domu – wszystkie klasy 

 

Biologia  p. B. Lewandowska uczniowie zostawiają podręczniki w szkole, w domu korzystają z e-
podręcznika. 

 

Geografia  p. M. Dobrowolska, p. J. Niemczura – uczniowie zostawiają podręczniki w szkole, 
w domu korzystają z e-podręcznika. 

 

Przyroda p. M. Dobrowolska, p. A. Niemirka, p. H. Sawicka - uczniowie nie noszą podręczników, 
pozostawiają je w domu – wszystkie klasy. 

 

Informatyka  p. M. Pachocka, p. S. Lipiński, p. M. Walczak 

klasy 4 - 8  - uczniowie mają podręczniki w sali w pudełkach i nie zabierają ich do domu 
przez cały rok szkolny. 

 

Muzyka, plastyka, technika - podręczniki wykorzystywane są tylko na terenie szkoły. 

 

Religia s. Alicja, p. A. Madej, p. M. Chorchos 

klasy 1, 2, 3, 4 i 8 zostawiają podręczniki w szkole (nie noszą do domu). 

klasy 5, 6, 7 – mają podręczniki w domu. 

 

 

Prace domowe uczniowie obowiązkowo zapisują w zeszytach przedmiotowych. Do dziennika Librus 
nauczyciele wpisują zadane prace domowe opcjonalnie. 

 

W związku z nieobecnością ucznia spowodowaną chorobą, brak pracy domowej nie skutkuje oceną 
niedostateczną lub minusem, uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków zgodnie z ustaleniami z 
nauczycielem. 


