
WYPRAWKA UCZNIA KLASY 

PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W 

BOLESŁAWCU 

Piórnik  

 2 ołówki, temperówka, gumka, 

 Kredki ołówkowe, 

 Klej w sztyfcie, 

 Nożyczki bez ostrych krawędzi (zakończone na okrągło), 

 Linijka 20 cm. 

 

Teczka plastyczna 

 Kredki świecowe, kredki pastele olejne, pisaki, plastelina, 

 Farby plakatowe, farby akwarelowe, pędzle (mały, średni, 

duży), zamykany pojemnik na wodę, podkładka z tworzywa 

(nieco większa niż A4), 

 2 bloki rysunkowe białe, 2 bloki rysunkowe kolorowe, 1 blok 

techniczny biały, 1 blok techniczny kolorowy, wycinanki 

zwykłe, wycinanki samoprzylepne, 

 1 teczka tekturowa z gumką na prace plastyczne        

                       
 

 

 

 

 

       Dodatkowo 

 3 zeszyty w kratkę 16-kartkowe (matematyka, przyroda, 

zeszyt do korespondencji), 1 zeszyt do nut mały, 1 zeszyt w 

kolorową wąską linię 16 – kartkowy (do języka polskiego), 

liczydło, 

 Buty na zmianę do chodzenia na terenie szkoły ( jeśli 

dziecko nie wiąże sznurowadeł  to zapinane na rzepy), worek 

na buty, 

 Strój gimnastyczny (granatowe lub czarne spodenki, biała 

koszulka, białe skarpetki, tenisówki na jasnej podeszwie), 

worek na strój gimnastyczny,  

 Strój galowy na uroczystości szkolne: biała bluzka lub 

koszula, granatowa albo czarna spódnica lub spodnie, 

 Strój na basen: spodenki lub strój kąpielowy, czepek, 

ręcznik, klapki gumowe lub plastikowe. 

 Każdego dnia w plecaku: chusteczki higieniczne, drugie 

śniadanie (kanapka zamiast słodyczy), picie w plastikowej 

butelce.  Sugerujemy, aby nie przynosić  słodyczy i chipsów 

lub innej niezdrowej żywności ( w szkole uczymy zasad 

zdrowego żywienia).  

 

 

Prosimy, by wszystko było podpisane. Dzieci otrzymają 

podręczniki i ćwiczenia w szkole. Należy je w domu obłożyć i 

podpisać. W pierwszym tygodniu będzie potrzebne zdjęcie do 

legitymacji szkolnej (na odwrocie imię, nazwisko, data i miejsce 

urodzenia, adres). 

 

 

 

 



Inne informacje  

 Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w szkole od 

godziny 7.45.  

 Formą kontaktu rodziców z nauczycielem jest dziennik 

elektroniczny, do którego  otrzymacie Państwo kod dostępu. 

Prosimy o codzienne sprawdzanie informacji (ogłoszenia, 

wiadomości, odwołane lekcje, zastępstwa, itp.)Poprzez 

dziennik możecie się Państwo umówić na rozmowę z 

nauczycielem. Przed lekcjami nie jest to  możliwe ani w 

czasie, gdy nauczyciel sprawuje opiekę nad  dziećmi.  

 Będziemy się również spotykać na kilku zebraniach w ciągu 

roku szkolnego. Prosimy o obecność. Otrzymywać będziecie 

Państwo różne dokumenty (zgody, deklaracje, itp.), w 

związku z tym prosimy o zwrot wypełnionych kart na drugi 

dzień po ich otrzymaniu.  

 W wyjątkowych sytuacjach losowych kontaktujemy się 

dzwoniąc do sekretariatu tel. 75 644 44 20. 

Świetlica i obiady 

 Do świetlicy uczęszczają dzieci, których rodzice pracują. W 

celu zapisania dziecka do świetlicy, należy pobrać i złożyć 

kartę zapisu w sekretariacie. 

 Formalności związane z obiadami załatwiamy tylko na 

stołówce szkolnej.  

 

Zasady  

 W czasie zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów i 

innych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.  

 Uczniowie nie przynoszą do szkoły niebezpiecznych 

zabawek oraz wartościowych rzeczy. 

 Prosimy, abyście Państwo każdego dnia sprawdzali tornister 

dziecka.  

 Informacje dotyczące indywidualnych zaleceń do pracy z 

dzieckiem prosimy o przekazanie wychowawcy. 

 Opinie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej należy złożyć w sekretariacie Szkoły. 

 

 Zachęcamy w czasie wakacji do rozmów z dzieckiem na temat 

bezpieczeństwa, agresji, współpracy w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU! 

 


