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Szanowni Rodzice, bardzo prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy należących do 
dziecka.  
 

1. plecak lub tornister  
Wskazówka: kupując plecak lub tornister warto zwrócić uwagę na jego wykonanie, 
a nie wygląd. Ważne, by plecy były odpowiednio wyprofilowane, szelki regulowane, 
a dno usztywnione. Sam plecak nie może być zbyt ciężki i za duży. Podobnie z 
innymi elementami wyprawki, najlepiej wybierać rzeczy sprawdzone i bezpieczne.   

2. śniadaniówka - może być w formie tradycyjnego pudełka na jedzenie lub torebki z 
termoizolacją  

3. bidon lub butelka filtrująca do wody  
4. strój galowy: granatowe (czarne) spodnie/spódniczka, biała koszula/bluzka  
5. strój gimnastyczny na salę: granatowe(czarne) spodenki, biała koszulka, skarpetki. W 

przypadku chłodniejszych dni, gdy zajęcia są na dworze – dres.  
6. worek do przechowywania i pozostawienia stroju w szkole  
7. obuwie na zmianę, które będzie wykorzystywane na zajęcia wychowania fizycznego i 

pozostaje w szkole 
8. komplet książek dostępny w bibliotece (bez religii) + okładki (później je 

można przekładać na kolejne części książek)  
9. zeszyty 16 kartkowe ( 1 w wąską linię, 1 w kratkę + okładki), warto pozostawić 

dziecku wybór okładki – wszak to Jego pierwsze zeszyty – mają być idealne!  
10. brudnopis – zeszyt (do wykorzystania w przypadku braku zeszytu przedmiotowego)  
11. segregator biurowy (na cały etap edukacyjny  do wpinania prac pisemnych): 

dziewczynki kolor czerwony, chłopcy kolor niebieski  
12. piórnik i wyposażenie:  

• 2 ołówki HB, które będą służyły do pisania,  praktyczny będzie ołówek z gumką  
• nakładka na ołówek- jeśli dziecko nieprawidłowo trzyma narzędzie  
• zakreślacz  
• kredki ołówkowe - polecamy kredki o trójkątnym przekroju, ułatwiające uchwyt 

oraz kredki dwustronne, które dają więcej kolorów przy takiej samej ilości  
• temperówka zamykana  
• gumka  
• nożyczki z zaokrąglonymi i bezpiecznymi końcami  
• kolorowe długopisy do podkreślania (czerwony, zielony),  
• 2 długopisy niebieskie do pisania  
• klej w sztyfcie + klej Magic z końcówką ułatwiającą wyciskanie i nakładanie 

kleju)  
• linijka 15 cm 



16. farby plakatowe + pędzle o różnej grubości + plastikowy kubeczek do wody + 
nieobowiązkowo ochronny fartuszek  

17. śniadaniowa podkładka (z tworzywa sztucznego) na ławkę do prac plastyczno-
technicznych  

18. bloki rysunkowe: 2 białe i 2 kolorowe  
19. bloki techniczne: 2 białe i 2 kolorowe  
20. wycinanki  
21. bibuła marszczona (najlepiej komplet)  
22. 2 teczki z gumką (w jednej będą przechowywane bloki i wycinanki, w drugiej prace 

plastyczne i inne)  
23. plastelina lub modelina (do wyboru) najlepiej taka, która nie brudzi rąk i jest łatwa do 

modelowania, polecamy wysokiej jakości bezpieczne dla zdrowia plasteliny marek 
ASTRA, Bambino  

24. karteczki indeksujące - samoprzylepne ( do zaznaczania ważnych  
rzeczy)  

25. do nauki umiejętności praktycznych:  
• taśma krawiecka (najlepiej zwijana)  
• patyczki  
• falsyfikaty monet i banknotów (komplety do kupienia np. w Pepco, KIK itp.)  
• liczydło  
• drewniany zegar firmy GOKI (symbol 58485) 

 
•  


