WYPRAWKA UCZNIA KLASY I
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
1. Zeszyty:
 16 kartkowy w linie
 16 kartkowy w kratkę
 16 kartkowy zeszyt gładki
 16 kartkowy zeszyt do korespondencji z rodzicami
2. Wyposażenie piórnika:
 2 ołówki miękkie – B
 pióro + zapasowe naboje
 gumka
 temperówka
 flamastry
 kredki
 linijka
3. W tornistrze:
 Klej w sztyfcie i nożyczki.
4. Przybory plastyczno – techniczne, które zostają w klasie:
 1 blok techniczny z białymi kartkami
 1 blok techniczny z kolorowymi kartkami
 1 blok rysunkowy z kolorowymi kartkami
 1 sztuka papieru kolorowego
 Kredki drewniane i świecowe
 Farby plakatowe (pędzel gruby i cienki)
 Kubek na wodę
 Podkładka pod blok
 1 teczka na gumkę
 5 kopert
 1 sztuka plasteliny
 1 paczka chusteczek higienicznych
 Klej magik
Dodatkowo:
 patyczki do liczenia
 liczydło
 liczmany - lizaki cyfrowe od 0 do 10 (mogą być wykonane ręcznie)
 papierowe prostokąty w kolorze niebieskim i czerwonym po 10 sztuk każdy (wymiary
około
10cmx5cm)
 Ryza papieru (zamiast bloku rysunkowego z białymi kartkami)
5. Przybory plastyczno-techniczne, które zostają w domu (dzieci przynoszą do szkoły na
prośbę nauczyciela):
 1 blok techniczny z białymi kartkami
 1 blok techniczny z kolorowymi kartkami










1 blok rysunkowy z kolorowymi kartkami
1 sztuka papieru kolorowego
1 blok rysunkowy duży biały i 1 duży kolorowy
1 blok techniczny duży biały i 1 duży kolorowy
1 sztuka taśmy bezbarwnej
1 sztuka plasteliny
Bibuła marszczona – kilka kolorów
Bibuła prasowana

6. Strój szkolny:
 koszulka polo z wyszytym logo szkoły w kolorze ciemnoniebieskim lub błękitnym (do
wyboru)
 rozpinane: sweter lub bluza w kolorze granatowym lub popielatym ( rodzice kupują
indywidualnie w dowolnym sklepie wg uznania),
 dowolne spodnie lub spódnica,
 obuwie zamienne z białą podeszwą,
 strój odświętny składa się z:
a. dziewczęta: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica
i eleganckie buty,
b. chłopcy: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie i eleganckie
buty.
7. Strój gimnastyczny:
 obuwie sportowe z białą podeszwą
 koszulka z krótkim rękawem określonego dla danej klasy koloru (bez żadnych napisów
i innych nadruków) – jednakowe koszulki zostaną we wrześniu zamówione dla całej
klasy
 czarne krótkie spodenki gimnastyczne (przed kolano) lub getry (spodenki i getry
powinny być jednolitego koloru - bez wzorów i napisów.

Ponadto informujemy, że podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymują bezpłatnie
w szkole.

