WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ
1. Piórnik z wyposażeniem:
- długopis
- 2 ołówki
- gumka
- temperówka
- linijka
- nożyczki
- podstawowe kolory kredek i pisaków
- klej w sztyfcie oraz klej „Magik”
2. Zajęcia edukacyjne:
- zeszyt w cienkie linie 32-kartkowy ( linie pogrubione i cienkie, NIE KOLOROWE )
- zeszyt w kratkę 32-kartkowy
- teczka zamykana na gumkę do prac plastycznych
- dzienniczek ucznia (to zeszyt 32 lub 60-kartkowy) z wypełnioną pierwszą
stroną według wzoru:
Imię i nazwisko dziecka,
Data i miejsce urodzenia, PESEL
Telefony do rodziców ( a także babci/dziadka, jeśli odbierają dziecko)
Osobno na karteczce poproszę następujące dane:
miejsce zamieszkania- ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość,
A także imiona i nazwiska rodziców (opiekunów), adres zamieszkania, aktualne telefony
kontaktowe (praca i dom )
3. Materiały do zajęć techniczno – plastycznych
- blok rysunkowy biały oraz kolorowy A4
- blok techniczny biały oraz kolorowy A4
- papier kolorowy
- plastelina
- farby plakatowe, kubeczek, pędzel gruby i cienki
- krepa ( trzy kolory)
4.Inne
- opakowanie chusteczek higienicznych (100 sztuk w pudełku )
- podpisany worek na gimnastykę, a w nim: koszulka z krótkim rękawem, spodenki ( zimą
zamieniamy spodenki na długie spodnie dresowe lub legginsy), skarpety, obuwie sportowe
z gumową podeszwą )
- obuwie zmienne- tzw. kapcie na czas przebywania w szkole
(Całe wyposażenie dziecka musi być wyraźnie podpisane)
PODRĘCZNIKI ORAZ KARTY PRACY do edukacji polonistycznej, przyrodniczej,
matematycznej oraz j. angielskiego uczniowie otrzymują od szkoły.
RELIGIA: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” J. Szpet, D. Jackowiak, Wyd. Św.
Wojciecha- zakupić wyłącznie karty pracy.

Uczniowie, którzy będą odbierani po lekcjach przez osoby nieletnie (rodzeństwo, kuzynostwo
itd.) przynoszą na osobnych kartkach wiadomość, kto w roku szkolnym 2016/17 będzie ich
odbierał (imię i nazwisko oraz pokrewieństwo) i że rodzice biorą wówczas pełną
odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka. W przypadku braku takiej
informacji, dziecko będzie odprowadzane do świetlicy szkolnej.

W pierwszym tygodniu nauki dzieci otrzymają od wychowawcy deklaracje, na których
rodzice wypiszą osoby upoważnione do odbioru dzieci ze szkoły. Innym osobom dzieci nie
będą oddawane po lekcjach.

