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Wyprawka ucznia klasy pierwszej w roku szkolnym 

2021/2022 
 

Podstawowe podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego 

i zajęć komputerowych dzieci otrzymują za darmo w szkole, na początku roku szkolnego. 

 

Każdy Rodzic/Opiekun dziecka powinien zadbać o otrzymane podręczniki, które będą 

jeszcze służyły kolejnym dwóm rocznikom.  

Nasza klasa otrzymuje wszystkie podręczniki NOWE, dlatego bardzo proszę  zakupić: 

 10 sztuk okładek regulowanych do podręczników z serii ,, Elementarz Odkrywców” 

o maksymalnej wysokości 277 mm i szerokości 393 - 437 mm; 

 2 okładki wielkości A4 na podręczniki do języka angielskiego; 

Zeszyty: 
 2 x zeszyt 16-kartkowy w trzy linie z czerwoną liniaturą środkową 

 2 x zeszyt 16-kartkowy w kratkę z kolorem wyróżnienia  

 1 x zeszyt do religii 

 zeszyt w kratkę do korespondencji, z wpisanymi na pierwszej stronie danymi ucznia: 

imię i nazwisko dziecka + aktualne telefony kontaktowe do rodziców 

 

Wyposażenie piórnika, który uczeń ma mieć codziennie w swoim tornistrze: 

 2 ołówki – HB (miękkie) lub nr 2 

 dobra gumka do ścierania 

 temperówka zamykana z pojemniczkiem 

 trójkątne kredki ołówkowe np. BAMBINO (6-10 kolorów) 

 klej w sztyfcie 

 nożyczki z zaokrąglonymi końcami (dobrze tnące) dostosowane do potrzeb dziecka (prawa/lewa ręka) 

 krótka linijka (10-15 cm) 

 patyczki do liczenia w pudełeczku 50 sztuk (np. Wespol) 

Proszę nie kupować piórników z gotowym wyposażeniem, bo mają słabą jakość kredek 

ołówkowych a mazaków nie będziemy używać! 

 

Każde dziecko powinno mieć obuwie zmienne do chodzenia po szkole w worku 

(na jasnej gumowej podeszwie) 
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Przybory do prac ręcznych do pozostawienia w klasie: 

 1 x chusteczki higieniczne wyciągane (100 sztuk w paczce) 

 1 x sztuka ręczników papierowych kuchennych duża rolka (200-300 listków) 

 1 podkładka do malowania na ławkę (duża 55cmx40cm) sztywna tekturowa 

 1x ryza białego papieru ksero 

 2 x teczka z gumką lub wiązana A4 (na karty pracy noszone do domu i zostawiane w szkole) 

 2 x blok techniczny A3 biały 

 2 x blok techniczny A4 kolorowy 

 

Pozostałe potrzebne materiały zakupimy hurtowo we wrześniu dla wszystkich 

uczniów ze składki rodziców czyli tzw. funduszu klasowego, aby każde dziecko 

miało taki sam wzór i komplet. 

Umożliwi to nam skupienie się na tym, co będziemy robić, a nie na tym czym 

będziemy tworzyć. 
 

Strój gimnastyczny do pozostawienia w klasie w podpisanym materiałowym 

worku:  
 ciemne krótkie spodenki gimnastyczne (czarne lub granatowe) 

 koszulka z krótkim rękawem (kolor biały bez napisów) 

 obuwie sportowe na jasnej podeszwie, wiązane lub na rzepy  

 

W plecaku w oddzielnej kieszonce: 
 chusteczki higieniczne 

 drugie śniadanie 

 woda do picia 

 

Stój galowy obowiązujący na każdy apel i podczas oficjalnych wyjść poza 

szkołę: 

 dziewczynki: biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka 

 chłopcy: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie 

 

Proszę o rozważne zakupy tornistra - z usztywnionym tyłem 

i regulowanymi szelkami oraz wieloma przegródkami. 
Kręgosłup naszych pociech musi im służyć przez całe życie! 

 

 wychowawczyni 

Afrodyta Prochaska 


