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Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice 
 

 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za to, iż wybierając szkołę dla swoich dzieci, 

obdarzyliście Państwo zaufaniem naszą szkołę. 

Pragniemy Państwa zapewnić, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby nasi nowi 

uczniowie czuli się w murach tej szkoły dobrze i bezpiecznie. Możemy zapewnić, że dołożymy 

wszelkich starań, aby okres adaptacji dzieci w szkole i nowej grupie rówieśniczej, przebiegał 

w sposób przyjazny. Wychowawczynie Państwa dzieci będą Waszymi sprzymierzeńcami  

w trosce o dobro dziecka. 

Dla wielu z Państwa będzie to pierwszy kontakt z naszą szkołą, w związku z tym pragniemy 

przekazać kilka najistotniejszych informacji: 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwiczeń (wyprawka do religii 

we własnym zakresie). 

2. Uczniowie klas I-III mają wydzielone osobne szatnie. 

3. Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej – karty zapisu będą dostępne na stronie 

internetowej szkoły lub w sekretariacie. 

4. Oferujemy domowe obiady w stołówce szkolnej – zapisy na obiady zgodnie  

z informacją na stronie internetowej szkoły. 

5. Podczas spotkania z wychowawczyniami, otrzymają Państwo kody dostępu  

do dziennika elektronicznego Librus, za pośrednictwem którego będziemy się 

kontaktowali w sprawach dziecka, klasy i szkoły.   

 

Wychowawcy i  Dyrektor Szkoły  



WYPRAWKA UCZNIA KLASY 

PIERWSZEJ  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

  

  

W TORNISTRZE:  

 zeszyt A4 32-kartkowy w opcji poziomej w 3 linie (linie niebiesko-czerwone, bez marginesów, 

miękka oprawa) 

 zeszyty A4 32-kartkowy w opcji pionowej w kratkę (bez marginesów, miękka oprawa) 

 piórnik 

WYPOSAŻENIE PIÓRNIKA:  

 2 ołówki (miękkie) 

 temperówka 

 gumka do zmazywania  

 kredki ołówkowe (12 kolorów)  

 nożyczki (z zaokrąglonymi czubkami, a dla osób leworęcznych dostosowane) 

 linijka 

 klej w sztyfcie 

MATERIAŁY PLASTYCZNE, KTÓRE UCZEŃ ZOSTAWIA W SZKOLE:  

 1 blok rysunkowy – kolorowy A4  

 1 blok techniczny biały i 1 kolorowy A3  

 1 tekturowa teczka na gumkę (podpisane z przodu)  

 4 kolorowe bibuły  

 farby plakatowe 

 farby akwarelowe 

 podkładka na stolik (mata ochronna na biurko) 

 pędzle w trzech rozmiarach  

 pojemnik na wodę zamykany  

 plastelina 

 pastele olejne 

 kredki świecowe Bambino 

 wycinanki (papiery kolorowe bez kleju)  

 papier ksero – ryza  

 karton chusteczek higienicznych 

 chusteczki mokre  

STRÓJ SPORTOWY:  

 worek na strój sportowy 

 koszulka na zmianę biała 

 spodenki sportowe (czarne lub granatowe)  

 obuwie sportowe z białą podeszwą  

W szkole obowiązuje obuwie zmienne (może być przeznaczone również do ćwiczeń 

ruchowych).  

WSZYSTKIE ZESZYTY I PRZYBORY SZKOLNE NALEŻY 

PODPISAĆ 


