
Wykaz podręczników do klasy III ZSZ 

na rok szkolny 2017/18 

 

UWAGA! Podręczniki do przedmiotów zawodowych kupujemy tylko do wybranego zawodu. 

Kupujemy tylko te podręczniki, przy których w uwagach jest informacja „kupić”. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu 

„Wyprawka Szkolna” otrzymują: 

 

 Szkoła  podstawowa, klasa II i III ZET – niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający 

w roku szkolnym 2017/2018 do klas II - III  szkoły podstawowej, w przypadku gdy 

nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania – 175,00 zł 

 

 Klasa II dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej 

szkole I stopnia – 390,00 zł 

 

 Klasa III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej 

szkole I stopnia – 390,00 zł 

 

 Klasa I branżowej szkoły I stopnia – 390,00 zł 

 

 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (wszystkie klasy) – 225,00 zł 

 

Rodzice uczniów w/w klas sami kupują podręczniki i przedstawiają fakturę VAT na te 

podręczniki w szkole – otrzymają zwrot kosztów zakupu do podanej kwoty. 

  

Fakturę należy pobrać na nazwisko rodzica z zaznaczeniem, dla jakiego dziecka książki 

zostały zakupione (jeśli jest kilkoro dzieci – na każde trzeba wziąć fakturę osobno).  

 

Do faktury należy dołączyć swój numer konta bankowego. 

  

UWAGA!  

Aby dostać zwrot pieniędzy konieczne będzie wypełnienie odpowiedniego druku – jeszcze 

niedostępny. 
 

Przedmiot tytuł podręcznika autorzy wydawnict

wo 

uwagi zawód 

Podstawy 

przedsiębiorczości 

Krok w 

przedsiębiorczość 

Zbigniew 

Makieła, 

Tomasz 

Rachwał 

Nowa Era nie 

kupować 

wszyscy 

Technologia 

gastronomiczna z 

towaroznawstwem 

Technologia 

gastronomiczna z 

towaroznawstwem 

cz. 1 i 2 

M. Konarzewska WSiP kupić kucharz 

Technologia 

gastronomiczna z 

towaroznawstwem 

Procesy 

technologiczne w 

gastronomii cz. 2 

I. Namysław, 

L. Górska 

WSiP kupić kucharz 



Język polski „Odkrywamy na 

nowo” Język polski  

cz. 2 

B. Chuderska, 

J. Kusiak 

OPERON Nie 

kupować 

wszyscy 

Język niemiecki Genau 3 Język 

niemiecki dla szkół 

ponadgimnazjalnych 

typu zawodowego 

C. Tkadkeckova 

 

LektorKlett kupić wszyscy 

WOS W centrum uwagi A. Janicki Nowa Era Nie 

kupować 

wszyscy 

Matematyka Matematyka dla ZSZ 

seria Odkrywamy na 

nowo  cz.2 

B. Kiljańska, 

A. Konstantyno

wicz, 

A. Konstantyno

wicz, 

 M. Pająk,  

G. Ukleja 

OPERON Nie 

kupować 

wszyscy 

Technologia 

mechaniczna 

Podstawy konstrukcji 

maszyn. Cz. 2  

Praca zbiorowa 

P. Broś 

R. Fejkiel 

WKiŁ Nie 

kupować 

Mechanik 

pojazdów 

samochodowych 

Technika 

w produkcji 

piekarskiej 

Technika w produkcji 

cukierniczej 

K. Kociarz WSIP kupić piekarz 

Wyposażenie i 

zasady 

bezpieczeństwa w 

gastronomii 

„Wyposażenie i 

zasady 

bezpieczeństwa w 

gastronomii 

A. Kasperek 

M. Kondratowicz 

WSiP kupić kucharz 

Technologie 

produkcji 

piekarskiej 

Produkcja piekarsko-

ciastkarska  cz.2 

Z. Ambroziak WSiP kupić piekarz 

Podstawy 

gastronomii 

Usługi żywieniowe w 

hotelarstwie 

B. Gronecka-

Wrzosek 

 

WSiP Nie 

kupować 

Pracownik 

pomocniczy obsługi 

hotelowej 

Podstawy 

hotelarstwa 

 

Organizacja pracy w 

hotelarstwie 

A. Gronecka-

Wrzosek 

W. Drogoń 

WSiP Nie 

kupować 

Pracownik 

pomocniczy obsługi 

hotelowej 

Rysunek zawodowy Rysunek zawodowy 

dla stolarza 

M. Sławińska WSiP Nie 

kupować 

Stolarz 

Rysunek zawodowy Rysunek techniczny 

dla stolarza i technika 

technologii drewna 

L. Giełdowski WSiP Nie 

kupować 

Stolarz 

Obróbka 

mechaniczna 

drewna 

Obrabiarki i 

urządzenia w 

stolarstwie 

Stefan Bieniek, 

Kazimierz 

Duchnowski 

WSiP Nie 

kupować 

Stolarz 

Technologia i 

materiałoznawstwo 

Technologia. 

Stolarstwo cz. 2 

W. Prządka, 

J. Szczuka 

WSiP Nie 

kupować 

Stolarz 



Przygotowanie do 

prowadzenia 

pojazdów 

samochodowych 

Podręcznik kierowcy 

kat. B 

H. Próchniewicz Wyd. Grupa 

Image 

Nie 

kupować 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 

Podejmowanie i 

prowadzenie 

działalności 

gospodarczej 

Podejmowanie i 

prowadzenie 

działalności 

gospodarczej 

J. Musiałkiewicz Wyd. 

Ekonomik 

Nie 

kupować 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 

Technologia 

gastronomiczna z 

towaroznawstwem 

Sporządzanie 

i ekspedycja potraw 

i napojów. Cz. 1 i 2 

A. Kmiołek WSiP Nie 

kupować 

kucharz 

Technologia 

gastronomiczna z 

towaroznawstwem 

Repetytorium i testy 

egzaminacyjne. 

Egzamin zawodowy 

P. Dominik 

A. Kmiołek 

WSiP kupić kucharz 

Pracownia 

gastronomiczna 

Pracownia 

gastronomiczna 

Anna Kmiołek-

Gizara 

WSiP Nie 

kupować 

kucharz 

Pracownia 

gastronomiczna 

Testy i zadania 

praktyczne. Egzamin 

zawodowy 

P. Dominik WSiP kupić kucharz 

Działalność 

gospodarcza w 

gastronomii 

Działalność 

gospodarcza w 

gastronomii 

 WSIP Nie 

wiadomo 

kucharz 

Technologia 

mechaniczna 

Technologia ogólna: 

podstawy technologii 

mechanicznych 

A. Górecki WSIP kupić Mechanik pojazdów 

samochodowych 

 

 


