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1. Przedstawienie wykazu szkół, które skorzysiały z dotacj| ce|owych fulEN W ro ku szko1nvm 2o16/2Q17 ?
2' Prfedstawienie zestawóW podręczników i ćWiczeń, kióre z
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W odpÓwiedzi na Wniosek o dosiqp do iri{ormacji pub|iczne] dotyczqcy WykÓrfystanie przrz
szkoly dÓtacji celowej na pokrycie kosztów Zakupu podręcfnikóW Ó.aZ rnatoriałóW ćwicfeniowvch
uprzejrnie informuję:
1. Wykaz s2kó1, które skorzystały z dÓtacji:

a. szkoła Podstawowa Nr 1 im' wojska Po|skiego w Gniewkowie
b' szkoła Podśtawowa im' MikÓtaja Kopernika W Wierf chosławicach
c, Szkoia Podstawowa im. ks. l. posadzego w Szadtowicach
d- Szkota Podstawowa im. orła Biatego w Kijewie
e. szkota Podstawowa im' Księstwa €niewkowskiego w Murzynnie
f. Gimnazjum Nr 1 im- Ziemi l(ujawskiej w Gniewkowie
g. Niepub|iczna szkoła Podstawowa w Gqskach
h. Nlepub|iczn€ Gimnazjum w G4skach

2- festawy podręczników i cr.viczeń zakupione przez szko,ty:
a. Szkota Podstawowa Nr f- im" Wojska polskiego w Gniewkowie

kl. I-ill wydawnictwo NOWA Era, GWO i j. angielski young Treetops (Wydawnictwo
Oxford).
kl. lV -V wydawnictwo Nowa Era- GWO .n j. ang. Oxford STEps

b' Szkoła Podstawowa im" Mikołaja Kopernika w Wierfchosław'cac|t
KIasa I E|ementarz XXI wieku kI l-Zestaw ćWiczeń*ĆWiczenia,ięZyk obcY, € lementarf XXl
Wieku zestaw materiatÓw edukacy,inych
K|asa lI Nasza szkoła, Nasze ćr,viczenia kl. 2'Zestaw ćwiczeń+ćwiczenia język obcy
)ęzy\ ang.le]s]<i Ing.lish QuPst 2 po.]ręcznik ucznia
K|asa l|| Nasza sfkoła, Nasze ćwiczenia k|'3 *zestaW ćWicfeń *ćwiczeniaję:yk obcy
Jqzyk angielski €n8|ish QUć5t 3 podręcznik ucznia
l(lasa lV
Jęivk polski.stowa na start, ćWiczenia- stowa na Śtart
MatematYka z pll.l3em, Ćwiczenia MatematyIa z pIusem
PrfyrÓda- Ta'irmnice przyrody, Ćwiczenia' Tajemnice przyrÓdy
H.stÓria i spÓteczeństwo. Wczora! idziś
Muzyka- | gra muzyka
Plastyka,Do dzieta
Zaięcia kom puterowe Lubię to
J. angielski. Hoi spÓt 4. 6
Zajęcia technicfne. Jak to dzia,ła
KIasa V
Język po|skr- Słowa na start, cwiczenia- słowa na Śt"]rt
Matematyka z pIusem Podręcznik, ćwiczĆnia Matematyka z pIusem



Prf YrÓda. Tajemnice przyrody, cwiczańia. Tajemnice przyrody
Historia i społeĆzeństwo. Wczoraj i dziś
Muzyka- | gra murvka 4-6
P|astyka.Do dzieła 5
zajęĆia komputeroWe Lubię to 5
J. angielski- HÓt spot 5
zajęcia teĆhniczne- Jak to działas

Szkota Podstawowa im. ks. l. Posadzego w szadłowicach
K|asa I WYdaWnictwo NoWa Era, nauczónie fintegrowane ,,Elementarz XXl vdeku klasa 1,,
zestóW ĆWiczeń, wydawnictwo Mc Mi||an, jĘzYk angielski ,,Tiger 1 zeszyt ćwiczeń.
K|aśa |l wydawnictwo NoWa Era, nauczanie zintegrow3ne ,,€|emenbrz XX| W.eku klasa 2,,
zeŚtaw cwicfeń, r^lydawnictwo MC tv|{lIan, język angię|Śki ,,Tiger 2 zeszyt cwiczeń'
(lasa ||l Wydawnictwo NoWa Era, naucfan|e zintĆgrowane .Elementarz xX| wieku k|asa
1,, zestaw ćwiczeń, wydawńictwo Mc Mi|lan, podręcznik Książka uĆznia ,,Tiger 3,,
wydawnictwo MC Millan, język angie|ski ,'Ti8er 3 zeszyt ćwiĆzeń.
K|asa lV ćw|czenia wydawnictwo Gdańskie Wydawnictwo ośwlatowe, Język polski szkoła
podstawowa ,,Między nami k|asa 4,,, zeszyt ćwiczeń, {wersja B}, Wydawnictwo Gdańskie
Wydawnictwo oświatowe, MatematYka szkota podstawowa ,,Matematyka z p|usem
k|asa 4'', zesfyt ćwiczeń, (wersja c), wyda*nictwo PWN, histor'a i spoteczeństwo szkola
podsta\!ÓWa ,,My i historia klasa 4,, ześzw ćwiczeń, Wydawnictwo oxford, język 'ngie'ski
sfkoła podstawowa ,, STEP5 FoRWARD część 1 zes?Vt ćwiczeń',
D|a ucznia z niepetnosprawnością inteIektua|ną W stopniu uńiarkoWanym:*podręczniki: Wydawnictwo Nowa Era,,'Dorosły opowiada * dzieci iIustrujq,,, nauczanie
2integrowane klasy 0.3, Wydawnictwo Nowa Era' ,,sreścio|atki Kolekcja indywiduaInego
rrfwÓ-iu WypatrYwanki,,, wydaw*ictwo NoWa Erą ,,sfeśĆiolatH Ko|ekcja sześciolatka i,,,pakiet podstawowY, WydawniĆtwo Nowa Era, ,,Pięcio|atki Poczwanki,, wydawnictwo
Nowa Era, ,,Sześciolatki Ko|ekc.ja indywidualnego rozwoju Popisanki,,, * ćwiczenia
Wydawnictwo NoWa Era' Nauczanie rinte8rowane ,,szkola na rniarę,, zeszyt ćWiczeńprzyfoda p|us Wydawnictwo NÓWa Era. .,Dorosly opowiada - dziec. iiustrujq,,, nauĆ?anie
zintegrowane klasy O-3 ilustrowane opowiadania,
Klasa Vt podręczniki: wydawnictwo GWo ( Gdańskie Wydawnif,two ośWiatorł/e), lęzykpo|ski szkoła podstawou/a,, Miedzy nami k|asa 5.,, wydawnictwo GWo ( Gdańskie
Wydawnictwo ośWiótowe}. M6temótyka szkola podstawowó ,, Maternatyka z p|us€m
klasa 5,', wydawnictwo NoWa €ra, Przyroda szkoła podstawowa,,,Na tropach przyrody
k|asa 5,,, wydawnictwo pWN, Historia i społeczeństwo ,,My i historia klasa 5,,,
wydawnictwo Nowa Era, Muzyka szko.la padstawowa, 

"l 
gra muzyka klasy 4-6,,,wydawnictwo Nowa Erą P|astyka su*o{a podstawowa, ,,Do dziela k|asa 5,,, wydawnictwo

Nowa Era, Zajęcia komputerowĆ s7koła podstawowal ,, Lubię tÓ k|asa 5,,, wydawnictwo
NoWa Ela, Zajęcia tecŁniczne .zkoła podsta*owa, .,Jak to dziala? k|asa 5,,, Wydawnictwo
oxford, jęfyk ańgielski szkota podstawowa ,. sTEPs F.RWAR D cząść f,, ł ćwiczenia
Wydawnictwo Gdańskie Wydawnictwo oświatowe, Język po|ski szkoła podstawowa
,,Między nami klasa 5,,, zeszyt ćwiczeń, (wersja B}, Wydawnictwo Gdańskie Wydawnictwo
oświatową Matematyka szkoła podstawowa ,,Matemótyka z p|usem klasa 5-, zrśzw
ćwiczeń, (wersja C), wydawnictwo Nowa Era, Przyroda szkota podstawowa,,Na tropaĆh



NeW Hot spÓt f - feszyt ćWiczeń. wyd. Macmil|an.

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gn|ewkowskiego w Murzynnie
Klasy l| i ||| z podręcznikóW z dotaĆji miniŚteria|nej, wydawnictwo ''Nowa Era'.
(lasy lV i V, z podręcznikóW 2 dotacii: język poiski, histÓria, przyroda, pIastyka,
muzyka/ zajęcia komputerowe, Zajęcia techniczne - Wydawnictwo ..Nowa Era'',,
matematyka . Wydawnictwo GWo, język angieIski - V'/YdaWnictwo ''Macmi||an..

lir

Klasa Vl
Jęzvk polski - ]utro pójdę W śWiai wyd. WsiP
Matematyka Matematyka 6' PÓdręcfnik dla klasy V| szkofy podsiawowejl Wyd. GWo, ,Zesfyty ćWiczeń: Liczby i WYrażenia a|gebraiczne, Geometria
Język angielski EVo|ution PI s 3, Wyd, MacmiIlan
Przyroda ,,ciekawi świata,, Przyroda. Podręcznik do szko|y podstawowej, Wyd- oPERoN,
zeŚzytY ćWiczeń dIa kIasy V|,
Historia ,,Wczoraj i dziś,,. Podręcznik do historii ispołeczeństwa k|.V| szkoły podstawÓWej,
Wyd. Nowa Era r.zeszyty ćWicfeń, Atlas,,od starożytności do współczesności,,
Muzyka I gra muzyka! Podręcznik z dodatkiem ,,Zagrajmy'' i ,,Zaśpiewajmy'' i płytq d|a k|as
4-6, Wyd. Nowa Era,
P|aŚtyka Do dzieła,, Podręcznik z dodatkiem ,,Historia sutuki na cD,, dla klasy |V _ Vl, wyd.
Nowa Era
Zajęcia techniczne ,,Jak to działa?,' Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla k|as
lV.V|, dodatkiem i płyta Niefbędnik rowerzysty k|. 4-6. Wvd' Now3 tra

f. Gim N r1 11. Ziemi Ku w Gniewkowie
Prredmiot Iytuł podręcznita i autof

']ę2vk po|5ki 6ramatyka iśty|istyka' Podręcznik k|asa Il. Autor: Z, Czarniecka.Rodijk
Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne Sp. z o.o.

śwjat w stowach iobrazach.
podręcznik do kształcenia l itelackiego
i kutturowego dla t(lasy ltgimnarium

AutÓr: W Bobiński
Wydawnictwa Szkolne ipedagosicfne SD. r o.o_

Mateńatyka Mat€matyka 2
podręcfnik dla kł3sy drLrgiej gimna7jUm

Autori z. Bo|ałek, M Dobrowolska, [.4. ]ucewicf, M' Karpiński, J' L€ch, A. Mysior, K.
farrycka

Gdańskie Wvdawniriw.' n{ liA|ńt^/A śń i
Histofia sr"affi

Podręcfnik do histofii d|3 klasY drugiej gimnazjum' Pod redakcją st. Rosfaka
- ]ryy!ĘWnic]wo Era sp. z o.o..

pu,s źycia 2.
podręcznik do bio|ogii dla gimnazjum. Autoży: M.,jefimow I

Wydawnict!,Ą'lo NoWa Era 5p' 2 o.o l

Biologia

6eografia fiemia i ludzie. Geografia 2.
Podręcznik { ćwiczenia dla 8imnazjum. Auto|zy| I.Krynicka.Tarnacka, G.Wn!k,

Z.Wojtkowi.z
soP ośWiatowi€c Tof!ń sp. 2 o,o.

spotkanie z f'u yką.
Podręcznik dIa 8imnauium. cfęść 3 Autorzv:

6. Franuf- ofnat, T.Ku|awik. M'Nowotnv.Róźań<k* Nnull rrr qń'il'. ' ^ ̂

FirVka

Re'igia Jest €m z Wami,
Nowa wersja

Red_ ks. Wfadyslaw Kubik
WVdaWnictwo WAM



chemia Nowej Ery. cZęść 2.Podręcznik dla gińnazj;m' Auton\a

z nÓWym bitem' Inforrnatyka d|a gimnazjum. K|asa I
6|ażyna l{oba

Eng]ish Płus - students Book 3
i z ćW.czeniami Elrg|ish P'us_ Workbook 3)

AutorzY: Ben WetZ, Diana PVe, Danuta G{Yca ońord UniveIsity Press Po|ska sp.2
o.o.

Wiedza Ó śpoleczeństv/ie. Pod|ęcznik' Gimnazjum. Klaśy 1..3
Autorfy: P. Kr2esicki, p'Kur, M.Poręba

lęfYk rosyjski Echo 1.. ]ęzyk rosyitki. Podręcznik Z ćwicfeniami łla gińń'unl'Turs;i;
pocfqtkujących.

Autor: B.Gaw{rka,Alchet
Wydawnictwo Nowa Efa Sp, z o.o.

Echo 2lęzyk rosyjski. Podfęcfnik f ćwicz€niami dla gimnazjum' Kurs d|a
pocZqtkuiqcych Autor: B'Gawęcka-AjcheI

WVdawnictwo Nowa Era Sp. r o.o.
Aktion DeUisch, lęfyk niemiecki.
Podrq.fnik do gimna?jum. część 2

Auto.: A. potapowicr
sfkclne i PedagÓgiĆ?ne Sp. z o. o.

Techn;ka w p.aktyce. loarę.znik z ć'iffi
GimnaZjum' Autorzy;w c?yżewski,W.Iib,W.walat

Ćwiczeniowe
Ziemia i ludzie. 6eografia 1.

Ziemi i Europa .sop ośWiatowiec Toruń so, z o'o

!c|o ]..(uls d|a poczqtkujqcych- zeszyt ćwiczeń.

New English Plus 2.

AktiÓn Deutsch' c2ęść 1. Kurś diam

3. Dotacja ce|owa Wvśtarc'yła na zakup podręcznikóW i rnaterialdw ćwiczeniowych wybranychprzez szkoty,

4' 
'' Na st.onach wydawnictw udostępnione zo'tały wykazy podręc'ników i ćWiĆzeń. |stnialarnożliwośĆ komp|etowania podręcznikóW i ćwiczeń wiu."nycr, przez flauczycie|i. N|ektóreWydawniĆtwa (WslP, NoWa Era) proponÓWały sprzedaż pÓdręcfnikóW i ćwjc'eń W pakirtaĆh, a|eistniała fóWnież moż|iwość zakupu podrqczników i ćwic'eń tych WydaWnictw pÓza pakietami.

Do Wiadomości:
1. Pani Bo8umila Pęczkowska -

sekretaĘ Gminy GnieWkowo
2. ala


