
Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………….kl. …1……                      

Opłata za podręcznik zniszczony / zagubiony 

 

1. Nowi Tropiciele cz.1   9,90 

2. Nowi Tropiciele cz.2   9,90 

3. Nowi Tropiciele cz.3   9,90 

4. Nowi Tropiciele cz.4   9,90 

5. Nowi Tropiciele cz.5   9,90 

6. Bugs Team 1             24,75  

 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.                                
Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na konto : dochody własne szkoły.                                                                                                              

Numer rachunku bankowego: 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 

W treści przelewu należy wpisać :                                                                                                                              
„ zwrot za podręcznik „(tytuł podręcznika)”. Podręcznik klasa ……  , (podając 

klasę której dotyczy zwrot) oraz imię i nazwisko dziecka. 

DOWÓD  WPŁATY  PROSZĘ  DOSTARCZYĆ  DO  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ   

LUB  SEKRETARIATU SZKOŁY. 

 

Nierozliczenie się za podręczniki w roku szkolnym 2020/21 skutkuje wstrzymaniem 
wydania podręczników w następnym roku szkolnym do czasu rozliczenia się                       
z zaległości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………….kl. …2……                      

Opłata za podręcznik zniszczony / zagubiony 

 

1. Nowi Tropiciele cz.1   9,90 

2. Nowi Tropiciele cz.2   9,90 

3. Nowi Tropiciele cz.3   9,90 

4. Nowi Tropiciele cz.4   9,90 

5. Nowi Tropiciele cz.5   9,90 

6. Gold Sparks               24,75  

 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.                                
Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na konto : dochody własne szkoły.                                                                                                              

Numer rachunku bankowego: 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 

W treści przelewu należy wpisać :                                                                                                                              
„ zwrot za podręcznik „(tytuł podręcznika)”. Podręcznik klasa ……  , (podając 

klasę której dotyczy zwrot) oraz imię i nazwisko dziecka. 

DOWÓD  WPŁATY  PROSZĘ  DOSTARCZYĆ  DO  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ   

LUB  SEKRETARIATU SZKOŁY. 

 

Nierozliczenie się za podręczniki w roku szkolnym 2020/21 skutkuje wstrzymaniem 
wydania podręczników w następnym roku szkolnym do czasu rozliczenia się                       
z zaległości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………….kl. …3……                      

Opłata za podręcznik zniszczony / zagubiony 

 

1. Nowi Tropiciele cz.1   9,90 

2. Nowi Tropiciele cz.2   9,90 

3. Nowi Tropiciele cz.3   9,90 

4. Nowi Tropiciele cz.4   9,90 

5. Nowi Tropiciele cz.5   9,90 

6. Gold Sparks               24,75  

 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.                                
Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na konto : dochody własne szkoły.                                                                                                              

Numer rachunku bankowego: 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 

W treści przelewu należy wpisać :                                                                                                                              
„ zwrot za podręcznik „(tytuł podręcznika)”. Podręcznik klasa ……  , (podając 

klasę której dotyczy zwrot) oraz imię i nazwisko dziecka. 

DOWÓD  WPŁATY  PROSZĘ  DOSTARCZYĆ  DO  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ   

LUB  SEKRETARIATU SZKOŁY. 

 

Nierozliczenie się za podręczniki w roku szkolnym 2020/21 skutkuje wstrzymaniem 
wydania podręczników w następnym roku szkolnym do czasu rozliczenia się                       
z zaległości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………….kl. …4……                      

Opłata za podręcznik zniszczony / zagubiony 

 

1. Język polski „Między nami”  21,90 

2. Matematyka „matematyka z plusem” 21,90 

3. Historia „Wczoraj i dziś”   21,20 

4. Przyroda „Tajemnice przyrody”  21,20 

5. Informatyka „To lubię!”     8,00 

6. Muzyka „Lekcja muzyki”     7,00 

7. Plastyka „Do dzieła!”     7,00 

8. Technika „Jak to działa?”     9,40 

9. Język angielski „Oxford STEPS PLUS”  21,00  

 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.                                
Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na konto : dochody własne szkoły.                                                                                                              

Numer rachunku bankowego: 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 

W treści przelewu należy wpisać :                                                                                                                              
„ zwrot za podręcznik „(tytuł podręcznika)”. Podręcznik klasa ……  , (podając 
klasę której dotyczy zwrot) oraz imię i nazwisko dziecka. 

DOWÓD  WPŁATY  PROSZĘ  DOSTARCZYĆ  DO  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ   

LUB  SEKRETARIATU SZKOŁY. 

 

Nierozliczenie się za podręczniki w roku szkolnym 2020/21 skutkuje wstrzymaniem 
wydania podręczników w następnym roku szkolnym do czasu rozliczenia się                         
z zaległości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………….kl. …5……                      

Opłata za podręcznik zniszczony / zagubiony 

 

1. Język polski „Między nami”  24,70 

2. Matematyka „matematyka z plusem” 24,70 

3. Historia „Wczoraj i dziś”   24,30 

4. Biologia „Puls życia”             24,30 

5. Geografia „Planeta nowa”                       24,30 

6. Informatyka „To lubię!”     9,00 

7. Muzyka „Lekcja muzyki”     7,50 

8. Plastyka „Do dzieła!”     7,50 

9. Technika „Jak to działa?”     9,40 

10. Język angielski „Oxford STEPS PLUS”   22,50  

 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.                                
Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na konto : dochody własne szkoły.                                                                                                              

Numer rachunku bankowego: 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 

W treści przelewu należy wpisać :                                                                                                                              
„ zwrot za podręcznik „(tytuł podręcznika)”. Podręcznik klasa ……  , (podając 

klasę której dotyczy zwrot) oraz imię i nazwisko dziecka. 

DOWÓD  WPŁATY  PROSZĘ  DOSTARCZYĆ  DO  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ   

LUB  SEKRETARIATU SZKOŁY. 

 

Nierozliczenie się za podręczniki w roku szkolnym 2020/21 skutkuje wstrzymaniem 
wydania podręczników w następnym roku szkolnym do czasu rozliczenia się                         
z zaległości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………….kl. …6……                      

Opłata za podręcznik zniszczony / zagubiony 

 

1. Język polski „Między nami”   24,70 

2. Matematyka „Matematyka z plusem”  24,70 

3. Historia „Wczoraj i dziś”    24,30 

4. Biologia „Puls życia”    24,30 

5. Geografia „Planeta Nowa”    24,30 

6. Informatyka „To lubię!”        9,00 

7. Muzyka „Lekcja muzyki”      7,50 

8. Plastyka „Do dzieła”      7,50 

9. Technika „Jak to działa?”        9,40 

10. Język angielski „Oxford STEPS PLUS”    22,50  

 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.                                
Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na konto : dochody własne szkoły.                                                                                                              

Numer rachunku bankowego: 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 

W treści przelewu należy wpisać :                                                                                                                              
„ zwrot za podręcznik „(tytuł podręcznika)”. Podręcznik klasa ……  , (podając 

klasę której dotyczy zwrot) oraz imię i nazwisko dziecka. 

DOWÓD  WPŁATY  PROSZĘ  DOSTARCZYĆ  DO  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ   

LUB  SEKRETARIATU SZKOŁY. 

 

Nierozliczenie się za podręczniki w roku szkolnym 2020/21 skutkuje wstrzymaniem 
wydania podręczników w następnym roku szkolnym do czasu rozliczenia się                         
z zaległości. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………….kl. …7……                      

Opłata za podręcznik zniszczony / zagubiony 

 

1. Język polski „Między nami”    25,00 

2. Matematyka „matematyka z plusem”   25,20 

3. Historia „Wczoraj i dziś”     24,50 

4. Biologia „Puls życia”        25,00 

5. Chemia „Chemia nowej ery”    25,00 

6. Fizyka ”Spotkania z fizyką”    23,00 

7. Geografia „Planeta nowa”     25,00 

8. Informatyka „To lubię!”     10,00 

9. Muzyka „Lekcja muzyki”         9,00 

10. Plastyka „Do dzieła!”         9,00 

11. Język angielski „Oxford STEPS PLUS OPTIONS ”     23,40 

12. Język niemiecki „MEINE DEUTSCHTUR”  23,40  

 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.                                
Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na konto : dochody własne szkoły.                                                                                                              

Numer rachunku bankowego: 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 

W treści przelewu należy wpisać :                                                                                                                              
„ zwrot za podręcznik „(tytuł podręcznika)”. Podręcznik klasa ……  , (podając 
klasę której dotyczy zwrot) oraz imię i nazwisko dziecka. 

DOWÓD  WPŁATY  PROSZĘ  DOSTARCZYĆ  DO  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ   

LUB  SEKRETARIATU SZKOŁY. 

 

Nierozliczenie się za podręczniki w roku szkolnym 2020/21 skutkuje wstrzymaniem 
wydania podręczników w następnym roku szkolnym do czasu rozliczenia się                         
z zaległości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEZWANIE DO ZAPŁATY 

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………….kl. …8……                      

Zgodnie z podpisaną umową o użyczeniu podręczników - opłata za podręcznik 
zniszczony / zagubiony wynosi: 

1. Język polski „Między nami”    25,00 

2. Matematyka „matematyka z plusem”   25,20 

3. Historia „Wczoraj i dziś”     24,50 

4. Biologia „Puls życia”        25,00 

5. Chemia „Chemia Nowej Ery”    25,00 

6. Fizyka ”Spotkania z fizyką”    23,00 

7. Geografia „Planeta nowa”               25,00 

8. Informatyka „To lubię!”     10,00 

9. WOS „Dziś i jutro”                    9,00 

10. EDB „Żyję i działam bezpiecznie”        9,00 

11. Język angielski „Oxford REPETYTORIUM ”                23,40 

12. Język niemiecki „MEINE DEUTSCHTUR”   23,40  

 

Zwrot kosztu zakupu podręcznika stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.                                
Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na konto : dochody własne szkoły.                                                                                                              

Numer rachunku bankowego: 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 

W treści przelewu należy wpisać :                                                                                                                              
„ zwrot za podręcznik „(tytuł podręcznika)”. Podręcznik klasa ……  ,                         
(podając klasę której dotyczy zwrot) oraz imię i nazwisko dziecka. 

DOWÓD  WPŁATY  PROSZĘ  DOSTARCZYĆ  DO  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ   

LUB  SEKRETARIATU SZKOŁY. 

 

Nierozliczenie się za podręczniki w roku szkolnym 2020/21 skutkuje obniżeniem 
oceny zachowania ucznia   
 

 

 


