WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY I SP 65
1. Strój galowy: granatowe (czarne) spodnie/spódniczka, biała koszula (bluzka)
na szkolne uroczystości (początek/ koniec roku, pasowanie na ucznia itp.)
2. 1 opisane zdjęcie – do legitymacji szkolnej (imię i nazwisko dziecka, klasa,
adres, PESEL)
3. Plecak/ tornister :
a) Piórnik, a w nim:
- 2 długopisy niebieskie (zalecany 1 zmazywalny),
- 2 ołówki miękkie (dobry ołówek powinien bez trudu dać się wytrzeć gumką),
- gumka (wycieranie nią nie powinno wymagać wysiłku, nie może niszczyć
papieru),
- temperówka z pojemniczkiem na wiórki,
- nożyczki (z zaokrągloną końcówką, dobrze tnące)
- klej w sztyfcie,
- linijka (15- 20 cm z wyraźnie zaznaczoną skalą),
- mogą być kolorowe żelopisy, nie pisaki),
b) kredki ołówkowe,
c) chlebak ze śniadaniem i napój w plastikowym pojemniku,
d) chusteczki higieniczne + chusteczki wilgotne (antybakteryjne).
4. Zeszyty:
a) do korespondencji z rodzicami. Na okładce proszę narysować czerwony
wykrzyknik (łatwo dziecko znajdzie w plecaku),
Na pierwszej stronie w w/w zeszycie napisać proszę imię i nazwisko dziecka,
klasę, adres zamieszkania, imię i nazwisko mamy- telefon kontaktowy, imię i
nazwisko taty – telefon kontaktowy ,e-mail. Jest to zeszyt, w którym będą
wklejane informacje od wychowawcy i innych nauczycieli.
b) 1 zeszyt 16 k z kolorową liniaturą do edukacji polonistycznej, 1zeszyt 16 k
w kratkę do edukacji matematycznej, 1 zeszyt 16 k, w kratkę do j.
angielskiego, 1 zeszyt do religii.
5. Przybory i artykuły papiernicze:
a) cienka teczka z gumką- do zbierania prac plastycznych dziecka,
b) gruba teczka z rączką, a w niej:
- plastelina,
- kredki świecowe,
- farby plakatowe – 12 kolorów
- pędzel cienki i grubszy,
- 1blok techniczny z białymi kartkami, 1blok techniczny z kolorowymi kartkami,
- papier kolorowy tzw. wycinankowy,
- blok rysunkowy A4.

6. Obuwie zmienne- do chodzenia po szkole (koniecznie z białą podeszwą),
do kompletu podpisany worek. Obuwie zmienne zostaje w szkole.
7. Na zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej – koszulka trykotowa, spodenki
gimnastyczne, tenisówki z białą podeszwą, skarpetki. Wszystko spakowane
w podpisany worek.
8. Strój na basen - strój kąpielowy, czepek, ręcznik kąpielowy, klapki, grzebień/
szczotka, woreczek foliowy do butów, ewentualnie własna suszarka w
przypadku dziewczynek z długimi włosami. Wszystko spakowane w podpisaną
torbę.
9. Podręczniki dzieci otrzymają bezpłatnie we wrześniu.
10. Prosimy o podpisywanie wszystkich rzeczy dziecka, łącznie z butami,
tenisówkami i strojem na w-f. Dzieci często nie pamiętają swoich rzeczy.
11. Dodatkowe przybory i materiały – do ustalenia z wychowawcą.
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