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   Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej 2020/21 
 
Podręczniki uczniowie otrzymają w szkole na początku września. Podręczniki będą mogły być 
przechowywane w indywidualnych szafkach, które znajdują się w salach. Oprócz tego uczniowie otrzymają 
do dyspozycji indywidulne szafki na przechowywanie np. kurtek, butów, które znajdują się na korytarzach 
szkolnych. 
 
Tornister – proszę zwrócić uwagę, aby nie był zbyt ciężki i zbyt duży dla dziecka, nie zalecamy tornistrów na 
kółkach. Dlaczego? Dzieci chodzą do szkoły od września do czerwca. Zmieniają się pory roku, warunki 
atmosferyczne. Podczas ciągnięcia plecaka w deszczu, po kałużach, po śniegu, plecak i książki zamaczają się. 
Dodatkowym minusem jest to, że gdy dziecko chce chronić plecak przed zamoczeniem,  zakłada go na 
plecy. Plecak wbija się w plecy wraz ze stelażem, a jego ciężar jest znacznie większy, gdyż dodatkowym 
obciążeniem jest waga stelaża oraz kółek, również w szkole dziecko zazwyczaj nosi ten plecak na plecach. 

Zeszyty (podpisane na okładce) 
1. w wąskie linie (niebieskie i czerwone linie) – 16-kartkowy 5 szt. 
2. w kratkę – 16-kartkowy 5 szt. 

Piórnik wyposażony w następujące przybory, które dziecko nosi codziennie: 
1. kredki ołówkowe 
2. pisaki lub żelopisy (6 szt.) 
3. dwa zatemperowane ołówki 
4. mała temperówka z pojemnikiem 
5. gumka do gumowania 
6. linijka 
7. nożyczki 
8. klej w sztyfcie. 

 
Prosimy, aby dziecko nosiło do szkoły tylko jeden piórnik. Przybory można dziecku podpisać. 
Nie kupujemy pióra, dzieci w klasie pierwszej piszą ołówkiem. 
 
Przybory na zajęcia plastyczno-techniczne 

1. blok-techniczny, a4 z kolorowymi kartkami (1 szt.) 
2. blok rysunkowy, a4 z kolorowymi kartkami ( 1 szt.) 
3. papier kolorowy – wycinanka,  format dowolny ( 2 szt.) 
4. plastelina, minimum 6 kolorów ( 1 szt.) 
5. farby plakatowe, co najmniej 6 kolorów + pojemnik na wodę i zestaw pędzli ( 1 szt.) 
6. kredki pastelowe, co najmniej 6 kolorów 
7. mazaki, co najmniej 6 kolorów 
8. klej Magic w tubce 
9. bibuła marszczona co najmniej 6 kolorów 
10. bibuła gładka w rulonie lub arkuszach 
11. teczka plastyczna zwykła lub jumbo z rączką 

 
Teczkę plastyczną należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i spakować do niej wszystkie przybory. 
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Strój do wychowania fizycznego  
biała koszulka z krótkim rękawem, czarne lub granatowe spodenki, białe skarpetki, tenisówki sznurowane z 
białą podeszwą kauczukową (każdy element stroju musi być podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka; 
dziecko przynosi strój w podpisanym worku z materiału). 
 
Strój galowy na uroczystości szkolne 
Dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica/sukienka 
Chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie 
 
W sezonie jesienno - zimowym obowiązuje w szkole zmienne obuwie. Prosimy, żeby nie było to obuwie z 
wychowania fizycznego. 

 


