WYPRAWKA PIERWSZAKA
rok szkolny 2019/ 2020
Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego
dla każdego ucznia zapewnia szkoła.
Rodzice dzieci, którzy zadeklarują udział dziecka w lekcji religii, kupują we własnym
zakresie: ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” (podręcznik + karty pracy),
autor: ks. J. Szept, D. Jackowiak; wydawnictwo: Św. Wojciech

Podstawowe wyposażenie pierwszoklasisty:
1. Tornister – z usztywnioną ścianką przylegającą do pleców (sugerujemy jak
najlżejszy).
2. Piórnik z następującym wyposażeniem:
1. 2 miękkie ołówki,
2. gumka,
3. kredki ołówkowe (ok. 7 kolorów),
4. temperówka,
5. nożyczki dobrze tnące o zaokrąglonych czubkach,
6. klej w sztyfcie,
7. krótka linijka,
8. 1 – 2 niebieskie długopisy (mogą być zmazywalne),
9. 2 – 3 kolorowe długopisy (zwykłe lub żelowe – nie cienkopisy),
10. samoprzylepne zakładki lub kolorowe karteczki.
3. Pozostałe przybory:
• kl. 1c: po 2 zeszyty w wąskie linie 16 – kartkowe (dobrze, by były kolorowe) oraz
w kratkę,
• kl. 1a, 1b, 1d: zeszyt w kratkę A5 (zszywany), po rozpoczęciu roku
szkolnego do nabycia będzie zeszyt w potrójną liniaturę A4,
• blok rysunkowy i techniczny biały A4,
• blok rysunkowy i techniczny z kolorowymi kartkami A4,
• wycinanka – zeszyt papierów kolorowych,
• plastelina,
• farby plakatowe,
• 3 pędzelki różnej grubości,
• zeszyt w kratkę/notes do informacji z wypisanymi na pierwszej stronie: danymi
dziecka (imię i nazwisko, klasa), numerami telefonów do rodziców/prawnych
opiekunów.
4. Przybory i rzeczy, które dzieci przynoszą do klasy:
• chusteczki higieniczne – 1 pudełko w semestrze,
• ręcznik papierowy – 1 w semestrze,
• ryzę papieru ksero,
• po 10 kartek kolorowego papieru ksero w 5 – 6 kolorach.

5. Strój gimnastyczny w worku – krótkie spodenki/getry, koszulka trykotowa, wiązane
tenisówki/halówki.
6. Strój apelowy – biała bluzka/koszula, ciemna spódniczka/spodnie, obuwie zmienne.
7. Obuwie zmienne (w okresie jesień/zima).

BARDZO PROSZĘ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI
PODPISAĆ WSZYSTKIE RZECZY DZIECKA.

8. Dodatkowe informacje dla Rodziców:
• prosimy zabezpieczyć dziecku drugie śniadanie (kanapki, napój w plastikowej
butelce),
• rodzice przyprowadzają dzieci do szatni, a wychowawca lub nauczyciel
przedmiotu zaprowadza dzieci do odpowiedniej sali. Podobnie po lekcjach –
dzieci odprowadzane są do szatni i stamtąd zabierane do domu.

