
              WYPRAWKA  DLA  UCZNIA  KLASY  I   

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W JACZOWIE 

 1.  ZESZYTY: 

-  Kontaktowy - zeszyt 64  kartkowy w kratkę,  w miękkiej oprawie  (dane na pierwszej stronie: imię i 
nazwisko dziecka, adres, telefony kontaktowe rodziców, informacja kto będzie odbierał dziecko ze 
szkoły). 

- zeszyt w wyraźną  kratkę  (16 kartkowy) bez marginesów. 

-  2 zeszyty w wąską ,wyraźną, kolorową linię  (16 kartkowy) bez marginesów. 

2. ĆWICZENIA I PODRĘCZNIKI : 

Ćwiczenia i podręczniki, które dzieci otrzymają we wrześniu oraz w/w zeszyty prosimy obłożyć i podpisać 
na zewnętrznych stronach okładek . 

(ćwiczenia stają się własnością dziecka, podręczniki są wypożyczone ze szkolnej biblioteki;                     
po przerobieniu każdej części muszą być zwrócone do wychowawcy) 

2.WYPOSAŻENIE PIÓRNIKA- prosimy o 1 piórnik 

- 2 ołówki, nożyczki zaokrąglone, klej w sztyfcie,  pióro na naboje, mała temperówka z pojemnikiem, 

gumka, cienkopis – zielony , linijka 20 cm, cienkie kredki ołówkowe 6 kolorów 

 

Religia (prosimy o zakup):  

Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem – ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek - Wydawnictwo  

Jedność (tytuł programu Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem) 

3. ZESTAW DO ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH: 

- kredki ołówkowe grube do 12 kolorów 
- kredki świecowe / Bambino / 
- kredki pastelowe, olejne do 12 kolorów 
- farby plakatowe małe, 6 kolorów 
- pędzelki (cienki i średni) z naturalnego włosia 
- kubek plastikowy 
- podkładka plastikowa (A3), 
- papier wycinankowy zwykły (w podpisanej sztywnej koszulce)                                  
- blok techniczny A4 biały - 1 szt. 
- blok techniczny A4 kolorowe kartki - 1 szt. 



- blok techniczny A3 biały - 1 szt. 
- blok techniczny A3 kolorowe kartki - 1 szt. 
- plastelina 6 kolorów 
- dwie teczki papierowe z gumką 
- trzy kolory bibuły 
- patyczki do liczenia 
- flamastry 12 kolorów 
-1 mały brystol (dowolny kolor – nie biały) 
- papier ksero - 1 ryza (zamiast bloków rysunkowych) 
 
 
Wszystkie pomoce powinny być podpisane.  
Na początku września wychowawczyni poinformuje rodziców w czym uczniowie przechowywać 
będą przybory plastyczne (teczki lub pojemniki plastikowe). 
  
  Proponujemy lekkie , małe tornistry. Nie polecamy tornistrów na kółkach. 
 

 

4.  OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ SZKOLNY: 

 

- strój galowy - biała koszula + granatowe/czarne spodnie, biała bluzka + granatowa/czarna 
spódniczka/sukienka 
- strój gimnastyczny - biała koszulka, czarne/ granatowe spodenki, białe skarpetki 
- obuwie zmienne na miękkiej gumowej podeszwie; jeśli dziecko nie potrafi wiązać obuwia  
proponujemy obuwie zapinane na rzepy. Obuwie obowiązuje od pierwszych dni – pozostawiane jest w 
szafkach w szatni 
 
5. HIGIENA: 

 

- opakowanie chusteczek higienicznych (w pudełku kartonowym) 
- 1 rolka ręcznika papierowego do sali lekcyjnej (potrzebny po wykonaniu prac plastycznych, 
technicznych,po zjedzeniu kanapek) - szkoła zapewnia ręczniki papierowe w toaletach 
 

6. DRUGIE ŚNIADANIE: 

 

Lekki i mały pojemnik na śniadanie.  W szkole preferujemy picie białej wody, więc butelki z wodą                       
w dobrze zakręconych butelkach. Nie wyposażamy dzieci w słodycze. 
 
 
Uwaga! 
Nie kupujemy korektora i długopisów. 
We wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców przedstawione zostaną przez wychowawców inne sprawy 
organizacyjne dotyczące klasy. 
 
Prosimy jeszcze o zadbanie na cały rok o dobry humor i zapał do pracy   
   



 


