
Wyprawka do klasy I 

PROSIMY O PODPISANIE WSZYSTKICH RZECZY IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA 

Przybory plastyczne : 

blok techniczny A4 i A3 kolorowy i biały 

blok rysunkowy A4 i A3 kolorowy i biały 

kredki ołówkowe bambino 12 szt 

kredki świecowe bambino 

pastele suche 

plastelina opakowanie 12 sztuk 

krepina 4 sztuki dowolnych kolorów 

klej w sztyfcie 3 sztuki 

pędzel: mały 2 sztuki, duży 2 sztuki 

farby plakatowe 12 kolorów 

pojemnik na wodę do malowania farbami 

nożyczki  

Wyposażenie piórnika: 

ołówki trójkątne typu HB, temperówka, linijka, gumka do ścierania 

Zeszyty: 

teczka na prace plastyczne A4 

skoroszyt A4+20 koszulek 

1 zeszyt A5 w 3 linie 32 kartki 

1 zeszyt A5 w kratkę 32 kartki 

Strój gimnastyczny: 

biały T-shirt na krótki rękaw 

krótkie spodenki czarne lub granatowe 

buty z podeszwą halową 

Przybory toaletowe: chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane (antybakteryjne), maseczki 

Obuwie zmienne będzie przechowywane w szatni w podpisanych workach.  

Dodatkowo prosimy o zaopatrzenie dziecka w ubranie na zmianę (do pozostawienia w szatni). 

 

 

Wszystkie przybory uzupełniamy w ciągu roku szkolnego . 

 

 



Wyprawka ucznia klasy II–III 

PROSIMY O PODPISANIE WSZYSTKICH RZECZY IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA 

Przybory plastyczne : 

blok rysunkowy A4 (biały i kolorowy) 

blok techniczny A4 (biały i kolorowy) 

blok techniczny A3 (biały i kolorowy) 

papier kolorowy mały (tzw. wycinanki) 

farby plakatowe 12 kolorów 

plastelina 12 kolorów 

pędzelki różnej grubości (3 szt.) -  z cienkim i grubym włosiem 

pojemnik na wodę uniemożliwiający wylanie się wody  

kredki 12 kolorów (drewniane i świecowe) 

kredki - ,,Pastele olejne” 

klej w sztyfcie TETIS (4 szt.) 

papierowe  teczki (zamykane gumką) na prace plastyczne  i karty pracy ( 2 szt.) 

papier ksero- ryza 

Materiały do edukacji matematycznej: 

 miarka krawiecka,  2 kostki do gry, tabliczka mnożenia  

Wyposażenie piórnika: 

3 ołówki, pióro że stalówką, wymienne wkłady do pióra,  temperówka zamykana, linijka min. 20 cm, nożyczki  zaokrąglone, 
gumka 

Zeszyty: 

w trzy linie 32 kartkowy kolor (2 szt.) A4 

w jedną linię (klasa 3) - ( 3 szt.) A4 

 w kratkę 32 kartkowy (2 szt.) A4 

czysty(biały)- 32 kartkowy ( 1 szt.) A4 

do nut w szeroką pięciolinię (1 szt.) 

Strój gimnastyczny: 

biała koszulka, krótkie spodenki czarne/granat, obuwie na białej podeszwie, podpisany worek 

Przybory toaletowe:  chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane (antybakteryjne), maseczki 

Obuwie zmienne będzie przechowywane w szatni w podpisanych workach.  

Dodatkowo prosimy o zaopatrzenie dziecka w ubranie na zmianę ( do pozostawienia w szatni ). 

 
Wszystkie przybory uzupełniamy w ciągu roku szkolnego . 

 



 


