Wyprawka klasa I
Szkoła Podstawowa w Świątnikach
Wychowawca – Agnieszka Pieluszyńska
Nożyczki
Segregator biurowy duży
Klej w sztyfcie duży – 4 szt.
Temperówka (2 otwory)
Piórnik rozkładany (nie kosmetyczka), (proszę nie kupować piórników z gotowym
wyposażeniem, bo są to rzeczy kiepskiej jakości), w piórniku powinny się zmieścić
przybory podane w punktach od 7-11
6. Gumka do mazania
7. Ołówek HB, najlepiej trójkątny - 1 sztuka (nie miękki B!, tylko HB)
8. Ołówek HB zwykły cienki – 1 szt.
9. Linijka (najlepiej nie przeźroczysta do 20 cm)
10. Kredki ołówkowe (najlepiej grube) – minimum 12 kolorów
11. Kredki świecowe bambino (małe opakowanie)
12. Pastele olejne
13. Pisaki suchościeralne do białych tablic - zestaw
14. Pędzelek cieniutki (nr 1 lub nr 2), średni, gruby nr 20
15. Papier ksero – 2 opakowania
16. Ręczniki kuchenne – 2 opakowania
17. Chusteczki – 1 opakowanie 100 sztuk
18. Blok techniczny duży biały – 1 szt.
19. Blok techniczny duży kolorowy – 2 szt.
20. Blok techniczny mały kolorowy – 1 szt.
21. Papier kolorowy (wycinanka) – 1 szt.- jakiś ciekawy kolor
22. Plastelina - 2 opakowania 12 kolorów
23. Zeszyt w kratkę 16 kartkowy – 1 szt. – nie może mieć zbyt cienkich kartek
24. Zeszyt w linię 16 kartkowy – 1 szt. – nie może mieć zbyt cienkich kartek
25. Zeszyt w kratkę 32 kartkowy do korespondencji
26. Zeszyt do języka angielskiego
27. Zeszyt A4 96 kartek, okładka miękka, kratka – 1 szt.
28. Zeszyt A4 96 kartki, okładka miękka, linia szeroka– 1 szt.
29. Strój na wf – (biała koszulka i spodenki czarne lub granatowe) w worku (koszulki
najlepiej min. 2 szt.)
30. Buty zmienne i worek (proszę żeby buty zmienne były uniwersalne, tak żeby
nadawały się na wf, nie powinny to być czółenka, tak jak często mają dziewczynki)
31. W szkole obowiązuje jednolity strój galowy: dziewczynki - biała bluzka, granatowa
lub czarna spódniczka; chłopcy biała bluzka, granatowe lub czarne spodenki.
32. Pióro do nauki pisania będzie potrzebne dopiero w drugim semestrze .
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Wszystkie rzeczy proszę podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem, tak żeby się
nie zmazało. Proszę podpisać wszystkie przybory w piórniku, nawet każdą
kredkę (mogą to być inicjały, jeśli nie ma miejsca można nakleić jakąś naklejkę
białą).
Podane elementy wyposażenia dziecka posłużą cały rok szkolny, a wiele z nich nawet
przez trzy lata.
Książki do edukacji wczesnoszkolnej będą zamówione przez szkołę.
Książek do religii proszę jeszcze nie kupować, będą podane na początku roku szkolnego.
Planuję zakupienie dodatkowych książek do nauki pisania, liczenia oraz informatyki w cenie
ok. 30 zł, ale będzie to podane i zakupione na początku roku szkolnego.

