
System odciążenia plecaków szkolnych w klasach I – VIII  

wraz z rekomendacjami na 2020/2021 
 

 

Przedmiot 

 

System odciążenia plecaków 

Klasy I- III 
Uczniowie klas 1-3 posiadają szafki, w których złożone są podręczniki, 

stroje na zajęcia sportowe oraz przybory szkolne. 

J. angielski I-III Jeden podręcznik na dwie osoby 

J. niemiecki Jeden podręcznik na dwie osoby 

Historia Jeden podręcznik na dwie osoby 

Katecheza Możliwość zostawiania podręczników w szkole 

Wiedza 
o społeczeństwie 

Jeden podręcznik na dwuosobową ławkę 

J. polski 
Uczniowie mogą zostawiać podręczniki w szkole, a w domu 

korzystają z e-podręczników (Wydawnictwo GWO) 

J. angielski Jeden podręcznik na dwuosobową ławkę 

Muzyka 
Wykorzystanie e-booka na lekcji – uczniowie nie musza nosić 

podręcznika 

Plastyka Jeden podręcznik na dwie osoby 

Technika Jeden podręcznik na dwie osoby 

Chemia Jeden podręcznik na dwie osoby 

Przyroda 
uczniowie nie musza nosić podręcznika 

Geografia W kl. V - e-podręcznik, nie noszą podręcznika papierowego. 

VI- VIII  Jeden podręcznik na dwie osoby 

Biologia W klasach V, VI, VII i VIII e-podręcznik. 

Matematyka W kl. V -VIII jeden podręcznik na dwie osoby 

Fizyka Wymagany jest tylko zeszyt i materiały do zajęć bieżących. 

Informatyka 
V, VI, VII, VIII jeden podręcznik na dwie osoby. 

Klasy czwarte - wszystkie 

przedmioty 

Uczniowie nie noszą podręczników. Komplety podręczników dla 

z poszczególnych przedmiotów dostępne są w bibliotece 

szkolnej. 

Do szafki 
Uczniowie mogą zostawiać rzeczy w szafkach. 

  

Rodzice Nie kupować ciężkich plecaków 

Nie kupować zeszytów w grubej twardej oprawie 

Kontrola czy dziecko nie jest spakowane na wszelki wypadek 

„na cały tydzień” 

Kontrola ilości piórników i ich zawartości 

Napoje w lekkich butelkach (a nie w metalowych termosach lub 

metalowych kubkach) 



 

 

 

 

 

Rekomendacje: 

 W kolejnych latach przy zakupie podręczników z dotacji celowej na wyposażenie szkoły 

w podręczniki, sukcesywnie udostępniać nauczycielom kolejne komplety podręczników aby 

docelowo objąć wszystkie klasy możliwością korzystania z drugiego kompletu podręczników 

w szkole. (w roku szkolnym 2020/2021 z dodatkowych zestawów podręczników skorzystają 

uczniowie klas I, IV, V i VII.) 

 We współpracy z Radą Rodziców uzupełnić liczebność szafek uczniowskich, tak aby docelowo 

wszystkie dzieci mogły zostawiać w nich swoje rzeczy. 

 W większym zakresie w miarę możliwości korzystać z e- podręczników.  


