
 
 
 
 
 

 

Szanowni Rodzice Pierwszoklasistów! 

Już we wrześniu miło będzie nam powitać  

Was i Państwa dzieci w murach naszej szkoły! 

Chcielibyśmy również serdecznie podziękować za zaufanie 

i powierzenie nam Waszych pociech.  

Poniżej przedstawiam Plan Dnia Pierwszoklasisty oraz informacje, 

przybliżające funkcjonowanie naszej szkoły, a także Wyprawkę 

Pierwszoklasisty, która z pewnością ułatwi kompletowanie 

niezbędnych pomocy szkolnych.    

 

PLAN DNIA PIERWSZOKLASISTY: 

 Świetlica szkolna czynna jest od 6.30 do 7.45 w godzinach porannych 

oraz od 12.45 do 16.30 w godzinach popołudniowych.  

Opieką objęte są dzieci  z klas I – III.  

 Lekcje rozpoczynają się od godziny 8.00, z przerwami 10 min., trwają 

do godziny 12.25. 

 Przerwa obiadowa: 12.25-12.45. 

 

WAŻNE INFORMACJE!  

 Obiady szkolne serwujemy obecnie w formie cateringu i zamawiamy je 

w firmie – Marciniak Usługi Gastronomiczne s.c 

 We wrześniu otrzymają Państwo dostęp do e-dziennika, dzięki któremu 

na bieżąco będziecie mogli monitorować postępy w nauce swojego 

dziecka. 

 Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej szkolnej strony 

internetowej.  

   Wychowawca klasy I 

 

 

 



WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 

1. Podręczniki: 

 komplet podręczników i ćwiczeń obowiązujących w klasie pierwszej 

uczniowie otrzymają w szkole; 

 należy zakupić książkę do religii oraz do języka niemieckiego jako 

języka mniejszości narodowej (w przypadku uczniów, którzy będą 

uczęszczać na te zajęcia); 

 wykaz podręczników na bieżący rok szkolny dostępny będzie na 

stronie internetowej naszej szkoły. 
 

2. Wygodny tornister z atestem. 
 

3. Piórnik do klas młodszych (rozkładany), a w nim: 

 dwa ołówki (HB lub 2B, najlepiej grubsze, trójkątne); 

 gumka do ścierania; 

 zamykana temperówka; 

 klej w sztyfcie; 

 kredki ołówkowe; 

 kredki świecowe; 

 nożyczki; 

 linijka; 

 flamastry. 
 

4. Teczka biurowa duża na materiały plastyczne, a w niej: 

 blok rysunkowy w formacie A4 - biały i kolorowy; 

 blok techniczny w formacie A4 - biały i kolorowy; 

 farby plakatowe w tubce; 

 farby akwarelowe; 

 paleta; 

 pędzle: 1 gruby i 1 średni; 

 pojemnik na wodę (najlepiej taki z zakryciem); 

 pastele olejne; 

 plastelina; 

 papier kolorowy. 
 

5. Dwie teczki na gumkę (do przechowywania prac). 
 

6. Zeszyty: 16-kartkowy w cienką linię kolorową (czerwono-niebieską) 

i 16 kartkowy w kratkę. 
 

7. Dodatkowy zeszyt w kratkę, który będzie służyć do informacji. 
 

8. Worek, a w nim strój na WF (biała, bawełniana koszulka; ciemne, krótkie 

spodenki gimnastyczne; sportowe obuwie z białą antypoślizgową 

podeszwą). 
 

9. Zmienne obuwie z jasną, antypoślizgową podeszwą.  
 

10. Śniadaniówka na zdrowe i pożywne śniadanie. 

Wszystkie pomoce szkolne proszę wyraźnie podpisać! 


