
  WYPRAWKA      SZKOLNA  DLA    PIERWSZAKA   2020 /2012  
Drodzy Rodzice, w związku z panującą sytuacją nie możemy zaprosić
Państwa do szkoły, by osobiście przekazać najważniejsze informacje

dotyczące wyprawki pierwszaka. 
W związku z tym przygotowaliśmy listę niezbędnych rzeczy, 

w które trzeba wyposażyć dziecko przez rozpoczęciem nauki.   
- TORNISTER/PLECAK – To jeden z najważniejszych zakupów. Musi być lekki!  Ważną sprawą

jest usztywniony tył. Kolejną ważną rzeczą są szerokie szelki – regulowane. Plecak nie może wisieć

- powinien przylegać do pleców. Wiele zależy od wzrostu i budowy dziecka. A jeśli chcielibyście

pogłębić swoją wiedzę na temat lekkich tornistrów, to zachęcam do wejścia na stronę Generalnego

Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/oswiata/zalecenia-dotyczace-tornistrow-szkolnych/. Tam z

kilku slajdów dowiecie się co w plecaku powinno się znaleźć w tornistrze, a z czego rezygnujemy.  

- OBUWIE NA ZMIANĘ – w naszej szkole jest zasada, że obuwie się zmienia.   Zwykle takie

buty ,,na zmianę'' zostawia się w szatni, więc warto dorzucić do tego jakiś worek. 

-  PIÓRNIK – proponujemy kupić taki bez wyposażenia,  bo zwykle akcesoria znajdujące się w

zestawie  są  słabej  jakości.  Lepiej  kupić  osobno kredki  i  ołówki,  by  nie  męczyć  się  później  z

kredkami, których nie da się zatemperować. 

- ZESZYTY – w przypadku pierwszoklasistów należy kupić kilka sztuk zeszytów w kratkę i w

linie – szesnastokartkowych. Zgodnie z zasadą – im lżejsze, tym lepsze.  

- OŁÓWKI – prosimy kupić porządne, pierwszoklasiści właściwie przez cały pierwszy rok nauki

piszą tylko ołówkiem. Najlepsze ołówki to takie ze specjalnymi żłobieniami. Wymuszają na uczniu

porządny chwyt, by ręka się nie męczyła i wykształciła w sobie prawidłowe trzymanie pióra w

przyszłości. Są one dopasowane zarówno dla dzieci praworęcznych jak i leworęcznych.

- KREDKI – ołówkowe i świecowe 

– TEMPERÓWKA -  najlepiej  zainwestować  w  taką  z  pojemnikiem.  Dziecko  nie  będzie

kręciło się po klasie, by wyrzucać obierki z ołówka czy kredki.



– STRÓJ  NA LEKCJE  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  –  tenisówki  z  białą  podeszwą,

czerwona koszulka i ciemne spodenki.

– OKŁADKI NA KSIĄŻKI I NAKLEJKI – książki przechodzą z ucznia na ucznia dlatego

muszą  być  obłożone.  Należy  także  przykleić  etykietę  z  imieniem  i  nazwiskiem  oraz

oznaczeniem  klasy.  Trzeba  od  razu  dzieci  uświadamiać,  że  po  nich  taki  zestaw

podręczników trafi do kolejnego ucznia i musi o nie dbać.

– STRÓJ GALOWY: biała koszula granatowe lub czarne spodnie/spódnica

 Wszystkie podręczniki i ćwiczenia - poza tymi do religii - zapewnia uczniom szkoła.

Podręcznik do przedmiotu: religia zakupujecie Państwo sami.

Ważne,  by piórnik, worek, plecak, zeszyty i inne akcesoria - przyszły uczeń wybrał sobie sam. To 

on w końcu będzie chodził z tym do szkoły. Wy możecie być organem doradczym. 

Materiały które trzeba przygotować, a będą przechowywane w klasie:

•2x blok techniczny A4

• blok techniczny kolorowy A4

• blok rysunkowy biały A4

• blok rysunkowy A4

• wycinanki format dowolny (mogą być samoprzylepne, błyszczące)

• farby plakatowe

• pędzle w 3 rozmiarach

• pojemnik na wodę

• plastelina

•2 teczki tekturowe (do przechowywania prac)

• kolorowa bibuła (5 kolorów)

• plastelina

Co jeszcze warto wiedzieć?

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna w godzinach od 6.30- 16.30. Karty zgłoszenia do świetlicy
szkolnej będzie można pobrać z zakładki świetlica szkolna  ( w sierpniu) lub bezpośrednio  po 
uroczystości inauguracyjnej z dyżurki szkolnej.

 Stołówka szkolna zapewnia 3 posiłki :

Śniadanie- koszt 1,20 zł



Obiad-  koszt 3,50 zł
Podwieczorek – koszt 1,30 zł 

Umowy dotyczące żywienia będą dostępne na stronie szkoły ( w sierpniu) lub będą do odbioru 
również w dyżurce szkolnej po 01.09.2020r.

Wszelkie ważne informacje zamieszczone są na naszej stronie internetowej www.sp1.czeladz.pl

Prosimy również śledzić szkolnego facebooka.

http://www.sp1.czeladz.pl/

