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1. PODRĘCZNIKI   ćwiczenia  do  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uczniowie
otrzymają w szkole po rozpoczęciu roku szkolnego, z wyjątkiem podręczników i ćwiczeń
do religii.

2. ZESZYTY (oprawione i podpisane na okładce) 

 zeszyty 16-kartkowe w cienkie linie (z czerwona linią wiodącą),

  zeszyty 16-kartkowe w kratkę ,

 zeszyt 32 – kartkowy w kratkę do korespondencji z ponumerowanymi stronami.

3. PIÓRNIK 

  ołówki HB lub B (zawsze zatemperowane),

 gumka do mazania,

 temperówka zamykana,

 kredki ołówkowe miękkie

 cienkopis zielony, 

 linijka,

 klej w sztyfcie,

 nożyczki dobrze tnące,

 pióro ( od drugiego semestru)

4. TORNISTER

Ważne, by plecy były odpowiednio wyprofilowane, szelki regulowane, a dno 
usztywnione. Sam plecak nie może być zbyt ciężki.



 odpowiednie części ćwiczeń i podręcznika,

 zeszyt do edukacji polonistycznej (w cienkie linie),

 zeszyt do edukacji matematycznej (w kratkę),

 zeszyt  do  korespondencji  z  wpisanymi  danymi  dziecka,  numerem  telefonu  do
rodziców/ prawnych opiekunów

 chusteczki higieniczne,

 wyposażony piórnik,

 drugie śniadanie 

 etui na okulary (jeżeli dziecko nosi okulary)

5. PRZYBORY PLASTYCZNE ( podpisane)

  teczka zwykła (na gumkę),

 blok  A4 techniczny - biały i kolorowy

         blok A4 rysunkowy - biały i kolor

 farby plakatowe

         pojemnik na wodę,

  pędzle – gruby, średni, cienki,

 plastelina (miękka),

 kredki woskowe

 klej typu Magic

 podkładka na stolik do malowania

6. OBUWIE ZMIENNE

 obuwie  na  gumowej,  białej  podeszwie  (biała  podeszwa  wymagana  jest  na  sali
gimnastycznej ze względu na rodzaj podłogi)

 uczeń przechowuje obuwie w indywidualnej szafce na ubrania na korytarzu, klucz do
szafki uczeń otrzyma we wrześniu i codziennie nosi go do szkoły.

7. STRÓJ NA WYCHOWANIE FIZYCZNE 

  spodenki lub getry nie krępujące ruchów, 

 biała koszulka, 

 obuwie na gumowej, białej podeszwie dobrze utrzymujące całą stopę.

Strój nosi dziecko na WF w podpisanym worku: imię, nazwisko, klasa.

8. STRÓJ GALOWY

 dziewczynki: biała bluzka, czarna/granatowa spódnica, białe rajstopy,



 chłopcy: biała koszula, czarne/granatowe spodnie.

9. INNE

 zdjęcia legitymacyjne 

                        


