
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW PIERWSZOKLASISTÓW W ROKU 
SZKOLNYM 2021/2022 

 
1. Nauka w klasach I – III jest podzielona na następujące edukacje: 

- edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, 
plastyczna, techniczna, muzyczna, wychowanie fizyczne 
- język angielski 
- informatyka 
- religia 
  

2. Podręczniki dzieci otrzymują w szkole – rodzice niczego nie kupują!!! 
 

 Podręczniki „Nowi Tropiciele” cz.1-5, WSiP, (rodzice na pierwszym zebraniu 
otrzymają komplet, podpiszą listę wypożyczenia, pod koniec roku szkolnego nastąpi 
zwrot kompletu podręczników) – w ramach wypożyczenia z biblioteki. Rodzice nie 
ponoszą żadnych opłat.  
 

 Materiał ćwiczeniowy – będą to „Karty ćwiczeń i Matematyka cz. 1-5 z cyklu  
„Nowi Tropiciele” wyd. WSiP.  

 
 Książki do języka angielskiego, uczniowie otrzymają we wrześniu w ramach bezpłatnych 

podręczników  
 

 Książka do religii (rodzice kupują sami) – tytuł podręcznika pojawi się w sierpniu na stronie 
szkoły lub zostanie podany na początku września 
 

3. Tornister lub plecak (rodzice kupują wraz z dziećmi według własnego uznania) – prosimy                  
o zakup możliwie jak najlżejszego mieszczącego podręczniki formatu A4  
 

4. Zeszyty (rodzice kupują sami):   
 

-16 kartkowy w kratkę do korespondencji z wychowawcą i nauczycielami 
-Zeszyt do religii – niezbyt gruby  
-Teczka tekturowa z gumką formatu A4 – na materiały i karty pracy 
- PROSIMY NIE KUPOWAĆ zeszytów do edukacji wczesnoszkolnej – kupno tych zeszytów 
odkładamy na wrzesień – rodzice otrzymają informacje od wychowawców klas 
-Blok rysunkowy biały, blok techniczny biały, blok techniczny kolorowy – po 1 sztuce  

 
 

5. Piórnik (rodzice zakupują sami) – najlepiej z przegródkami - ułatwia utrzymanie porządku 
              
             W piórniku: 

 3-4 ołówki (HB - miękkie – do pisania) 

 gumka 

 kredki ołówkowe (drewniane), normalnej grubości – miękkie, wyraziste kolory 

 klej w sztyfcie 

 nożyczki z zaokrąglonymi czubkami 

 linijka 

 temperówka z pojemniczkiem 
                (W piórniku nie ma długopisów, piór, cienkopisów, korektorów, mazaków itp.) 
 
Bardzo prosimy o podpisanie lub oznaczenie wszystkich przyborów i przedmiotów należących 
do dziecka! 

    
6. Wychowanie fizyczne: 
                      -2 białe bawełniane koszulki (na zmianę) 
                      -czerwone spodenki – 2 pary 
                      -białe skarpetki (kilka par na zmianę) 
                      -obuwie sportowe na jasnej, niebrudzącej podeszwie  

 



Ze względów bezpieczeństwa oraz względów praktycznych i finansowych warto zwrócić uwagę, aby 
tenisówki na w-f mogły być używane także do chodzenia po szkole. Dlatego powinny to być buty 
najlepiej wiązane lub na przylepiec, nie wsuwane. Przy kupnie prosimy zwrócić uwagę, aby nie miały 
śliskich spodów. Jeśli dziecko radzi sobie ze sznurowaniem sugerujemy kupno butów ze sznurówkami 
płaskimi, nierozwiązującymi się 
 

7. Worek na zmienne obuwie (podpisany) 
 

            Prosimy, by strój na w- f również był podpisany lub oznaczony. 
 

8. Worek na strój gimnastyczny (podpisany) 
 

9. Pojemnik na drugie śniadanie (podpisany lub oznaczony naklejką). Dzieci noszą własne 
napoje – prosimy, aby nie były w szklanych butelkach. 

 
10. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, tj. biała bluzka/koszula, 

granatowa, czarna spódniczka/spodnie 
 

 
11. Pierwsze spotkanie z rodzicami we wrześniu 2021r. (dokładana data zostanie podana na 

początku roku szkolnego) będzie miało charakter organizacyjno – porządkowy.  
 

 Prosimy o zapoznanie się z dokumentami szkolnymi, które znajdują się na stronie 
internetowej naszej szkoły w zakładce dokumenty. 

 
 

Termin rozpoczęcia roku szkolnego zostanie podany w późniejszym terminie.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


