Obowiązkowe wyposażenie ucznia
l. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, języka hiszpańskiego
i religii. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej oraz do języka angielskiego
zapewnia szkoła.
Prosimy o obłożenie podręczników w okładki.
Informacje o podręcznikach i materiałach ćwiczeniowych do języka hiszpańskiego oraz religii podane zostaną
na początku roku szkolnego.
2. Zeszyty 16-kartkowe o wyraźnej liniaturze:
po 5 sztuk:
− język polski – wąska linia,
− matematyka – kratka,
po 1 sztuce:
− język angielski – wąska linia,
− język hiszpański – wąska linia,
− zeszyt do dyktand – wąska linia,
− zeszyt organizacyjny / do korespondencji – kratka.
Prosimy o podpisanie zeszytów.
3. Blok techniczny i rysunkowy biały oraz kolorowy A4 – po 2 sztuki.
4. Papier kolorowy A4 lub A5.
5. Piórnik.
6. Klej biały w sztyfcie (typu Magic) – 2 sztuki.
7. Klej biały w tubie – 2 sztuki.
8. Kredki ołówkowe i świecowe – komplet 12 kolorów.
9. Mazaki – komplet 12 sztuk.
10. Gumka do ścierania – 2 sztuki.
11. Ołówek – 3 sztuki.
12. Cienkopisy kolorowe – komplet (według uznania rodziców).
13. Farby plakatowe – 12 sztuk.
14. Pędzelki do farb – 2 grubości.
15. Kubeczek do farb.
16. Plastelina – 12 kolorów.
17. Teczka z gumką – 5 sztuk.
18. Nożyczki.
19. Temperówka z pojemnikiem.
20. Linijka (od 15 cm do 20 cm).
21. Chusteczki higieniczne „wyciągane”.
22. Strój na wychowanie fizyczne – koszulka biała bawełniana, krótkie spodenki, tenisówki z jasną podeszwą
– w podpisanym worku.
23. Obuwie zmienne z jasną podeszwą.
24. Mały plecak na wyjścia – w środku woda mineralna, chusteczki higieniczne (kieszonkowe 10 sztuk)
25. Wyposażenie na basen: strój kąpielowy, klapki basenowe, czepek, okulary, ręcznik, szczotka do włosów,
nieprzemakalna torba / worek / reklamówka.
26. Strój galowy – biała bluzka (dziewczynki), biała koszula (chłopcy). Dół w kolorze czarnym bądź
granatowym.

