
Wyprawka szkolna na rok szkolny 2022/2023
dla klas pierwszych

(Proponowany zestaw jest najlepszą opcją dla ucznia, jeżeli tylko
będziecie mieli Państwo możliwość wyboru to zachęcamy do zakupu

poniższych przyborów)

Tornister
(Plecak powinien być dopasowany do wzrostu dziecka, mieć sztywną
część, dobrze przylegającą do pleców, proszę zwrócić także uwagę
na ciężar pustego tornistra.)

Worek na obuwie zastępcze
(podpisany imieniem i nazwiskiem)

Zeszyty:
● 2 zeszyty 16 -kartkowe w cienkie linie
o (Zeszyty z dwoma grubszymi liniami w kolorze czerwonym
i jedną cienką niebieską linią. Takie znacznie ułatwiają naukę pisania.)
● 5 zeszytów 16 -kartkowych w kratkę
● zeszyt do religii
● 1 zeszyt 80 lub 96 – kartkowy w kratkę do muzyki
o (Zszywany, w twardej oprawie, ponieważ będzie wykorzystany
przez trzy lata szkolne –1,2,3 klasa.)

Cienka teczka z gumką
Piórnik
(nie okrągły, z możliwością uporządkowania w nim przyborów)

Wyposażenie piórnika:

● 3 ołówki HB
● temperówka z pojemnikiem
● gumka
● klej w sztyfcie
● nożyczki z zaokrąglonymi końcami (dostępne są również
nożyczki dla leworęcznych)



● kredki ołówkowe
● linijka (Proszę zwrócić uwagę, żeby widniała na niej cyfra
„0” i nie była na skraju linijki – odstęp i dopiero „0”).

Plastyka/ technika:
● gruba, sztywna teczka z rączką na prace plastyczne
● farby plakatowe 12 – kolorów
● 2 pędzle (cienki i gruby)
● blok techniczny kolorowy i biały formatu A4, ryza papieru białego
● pojemnik na wodę
● plastelina
● papier kolorowy
● podkładka na plastykę
● mazaki

Strój gimnastyczny
● biała koszulka z krótkim rękawem i krótkie spodenki
● obuwie sportowe z jasną gumową podeszwą (może pełnić rolę
butów zastępczych)
● worek na strój (podpisany imieniem i nazwiskiem)
● strój na zmianę

Wyprawka basenowa (dotyczy dzieci chodzących na basen)

● strój kąpielowy
● ręcznik
● klapki
● okulary
● czepek

Dodatkowo:
● ręcznik papierowy
● chusteczki higieniczne

RELIGA “Poznaje Boży Świat” ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta
Kondrak wyd. Jedność



Na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 obowiązuje strój
galowy.

Przynosimy rogi obfitości.


