
Podręczniki i ćwiczenia w szkołach w roku szkolnym 2017/2018. 

 

`  

Na rok szkolny 2017/18 szkoły ze środków dotacji celowej zakupią dla uczniów: 

 podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały 

ćwiczeniowe dla uczniów klasy I, 

 materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy II, 

 materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy III, 

 podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy 

IV, 

 materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy V, 

 podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy VI 

szkoły podstawowej, 

 podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy 

VII, 

 materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy II gimnazjum, 

 podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy III 

gimnazjum. 

 

 

 

 

Agnieszka Nowak 
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Co się zmieni w oświacie gminnej od roku szkolnego 2017/2018 

Opublikowane w styczniu ustawy: „Prawo oświatowe” oraz „Przepisy wprowadzające 

ustawę Prawo oświatowe” zmieniają dotychczasowy ustrój szkolny. Nowa struktura 

szkolnictwa będzie obejmowała: 

 8-letnią szkołę podstawową, 

 4-letnie liceum ogólnokształcące, 

 5-letnie technikum, 

 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 

 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 

 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 

 szkołę policealną. 

W naszej gminie - Gminie Leśnica, która zajmuje się wychowaniem i edukacją 

przedszkolną, szkolną i gimnazjalną zmiany od 1 września 2017 r. dotyczyć będą 

dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych, które staną się z mocy prawa 8-letnimi 

szkołami podstawowymi. Oznacza to, że z 1 września 2017 r. uczniowie, nauczyciele 

i pracownicy szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami   

8 -letniej szkoły podstawowej. Uczniowie klas szóstych nie przejdą do gimnazjum - będą 

kontynuować kształcenie w VII klasach szkół podstawowych, do których uczęszczali 

(w Leśnicy, Zalesiu Śląskim lub w Raszowej). Po raz pierwszy od powstania gimnazjum nie 

będzie naboru do klas I. W gimnazjum kształcić się będą tylko 3 oddziały klas II oraz 3 

oddziały klas III. Nauczyciele gimnazjum w dużej mierze uzupełniać będą godziny do etatu 

pracując w szkołach podstawowych. 

 

 

 

 

 



Szkoła podstawowa 

Klasa 1 
Podręczniki wieloletnie - podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz podręcznik do języka obcego – kwota dotacji 

74,25 zł (własność szkoły), 

Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego i języka obcego - kwota dotacji na materiały 

ćwiczeniowe 49,50 zł (własność ucznia). 

 

Klasa 2 i 3 
Podręczniki wieloletnie - Elementarz MEN (własność szkoły) 

Kwota dotacji na podręcznik do języka obcego -  24,75 zł 

Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego i języka obcego  -  kwota dotacji na materiały 

ćwiczeniowe 49,50 zł  (własność ucznia) 

 

Klasa 4 
Podręczniki wieloletnie - kwota dotacji na podręczniki – 138,61 zł (własność szkoły) 

Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  - kwota dotacji 24.75 zł  (własność ucznia) 

 

Klasa 5 
Podręczniki wieloletnie - kwota dotacji na podręczniki – 138,61 zł (własność szkoły) 

Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 24.75 zł 

(własność ucznia) 

Klasa 6 
Podręczniki wieloletnie - kwota dotacji na podręczniki – 138,61 zł (własność szkoły) 

Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  - kwota dotacji 24.75 zł  (własność ucznia) 

Klasa 7 
Podręczniki wieloletnie - kwota dotacji na podręczniki – 138,61 zł (własność szkoły) 

Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  - kwota dotacji 24.75 zł  (własność ucznia) 

 

Gimnazjum 

Klasa 2  
Podręczniki wieloletnie - do wszystkich przedmiotów (własność szkoły) 

Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 24,75 zł 

 

Klasa 3 
Podręczniki wieloletnie - kwota dotacji na podręczniki do wszystkich przedmiotów 247,52zł  

Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 24,75 zł  

 

*Kwoty dotacji są już pomniejszone o 1% przeznaczony dla jednostek samorządu 

terytorialnego na obsługę zadania. 

 

 


