
Szanowni Rodzice uczniów klas I-III! 

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego podpowiadamy, co powinien 

mieć uczeń klasy młodszej w swoim wyposażeniu.  

 

 

Klasa I 

 

1. PIÓRNIK: linijka, 2 ołówki, gumka, temperówka, kredki ołówkowe (Bambino),         

nożyczki, klej w sztyfcie, pióro lub długopis żelowy, flamastry, długopisy kolorowe. 

 

2. ZESZYTY: 3 zeszyty 16 kartkowe w linie ( kolorowe linie), 3 zeszyty 16    

kartkowe w kratkę. 

  

3. BLOKI ( format A4) : 

- z białymi kartkami rysunkowymi – 1 szt. 

- z białymi kartkami technicznymi – 1 szt. 

- z kolorowymi kartkami: techniczny i rysunkowy –po  2 szt. 

   

3. Farby plakatowe, pędzelki: cienki i gruby, kubeczek na wodę. 

4. Plastelina. 

5. Kredki pastelowe (olejne) – min. 12 sztuk. 

6. Papier wycinankowy. 

7.  Papierowa teczka na gumkę –3 sztuki. 

8. Liczmany – patyczki, liczydła. 

9. Notesik. 

10. Strój gimnastyczny. 

11. Worek na obuwie zmienne.  

  

Wszystkie rzeczy i przybory ucznia powinny być podpisane  

(czytelnie i w widocznym miejscu). 

 

 

Klasa II 

 

1. PIÓRNIK: linijka, 2 ołówki, gumka, temperówka, kredki ołówkowe (Bambino), 

nożyczki, 2 długopisy, klej w sztyfcie, długopisy kolorowe. 

2. ZESZYTY: 4 zeszyty 16 kartkowe w linie (w kolorowe linie), 4 zeszyty 16 lub 32 

kartkowe w kratkę. 

3. BLOKI : 

1)  z białymi kartkami rysunkowymi – 1 szt, 

2)  z białymi kartkami technicznymi – 1 szt, 

3)  z kolorowymi kartkami: techniczny i rysunkowy –po  2 szt. 

4. Farby plakatowe, farby akwarelowe, pędzelki: cienki i gruby, kubeczek na wodę. 

5. Plastelina, podkładka do prac plastycznych na stolik. 

6. Kredki pastelowe (olejne) – min. 12 sztuk. 

7. Papier wycinankowy. 

8. Papierowa teczka na gumkę –3 sztuki. 

9. Liczmany – patyczki lub liczydła. 

10. Notesik lub dowolny zeszyt na brudnopis. 

11. Strój gimnastyczny.  

12. Worek na obuwie zmienne. 

 

Wszystkie rzeczy i przybory ucznia powinny być podpisane  

(czytelnie i w widocznym miejscu). 



 

Klasa III 

 

1. PIÓRNIK: linijka, 2 ołówki, gumka, temperówka, kredki ołówkowe (Bambino), 

nożyczki, 2 długopisy, klej w sztyfcie, długopisy kolorowe 

 ZESZYTY: 4 zeszyty 16 lub 32 kartkowe w linie , 4 zeszyty 32   kartkowe w kratkę, 

      1 zeszyt 60 kartkowy w kratkę. 

BLOKI : 

-   z białymi kartkami rysunkowymi – 1 szt. 

-   z białymi kartkami technicznymi – 1 szt. 

-   z kolorowymi kartkami: techniczny i rysunkowy – po  2 szt. 

2. Farby plakatowe, farby akwarelowe, pędzelki: cienki i gruby, kubeczek na wodę. 

3. Plastelina. 

4. Kredki pastelowe (olejne) – min. 12 sztuk. 

5. Papier wycinankowy. 

6. Papierowa teczka na gumkę –3 sztuki. 

7. Strój gimnastyczny: koszulka biała, krótkie spodenki czarne, getry lub dresy. 

8. Worek na obuwie zmienne. 

9. Notesik. 

 

 

Wszystkie rzeczy i przybory ucznia powinny być podpisane  

(czytelnie i w widocznym miejscu). 

Proszę również o zakup okładek do podręczników i ćwiczeń  

(rozmiar taki sam jak w klasie drugiej). 
 

 


