INFORMACJE DLA RODZICÓW
PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH 2018/2019
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Państwem podczas Dnia Otwartego w naszej szkole,
przekazujemy najważniejsze informacje:
1. W szkole przez cały rok obowiązuje obuwie zmienne (tenisówki z białą podeszwą) oraz
mundurki, które będą dla dzieci zamawiane we wrześniu. Cena mundurka wynosi ok. 55
zł. 3 września należy dokonać zamówienia (podać rozmiar) i zapłaty w/w kwoty.
2. W szkole mamy dwuzmianowość, co oznacza, że dzieci uczęszczają na zajęcia w godzinach
porannych lub południowych (dokładny plan zajęć będzie 3 września).
3. W szkole działa świetlica i stołówka – tu dzieci zapisują osobiście rodzice 3 września. Jeśli
chodzi o świetlicę, to pierwszeństwo mają dzieci, których oboje rodzice pracują.
4. We wrześniu dzieci otrzymają darmowe podręczniki oraz ćwiczenia z edukacji
wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego, które będą wypożyczane z biblioteki. Dla dzieci
uczęszczających na religię podręcznik należy zakupić we własnym zakresie.
Autor: ks. Władysław Kubik SJ
Tytuł: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”,
Nr dopuszczenia: Nr AZ–11– 01/10–KR–1 /11,
Wydawnictwo WAM
5. Wszelkie informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego będą dostępne na stronie
internetowej szkoły (pierwsze klasy o godzinie 900 w sali gimnastycznej), natomiast listy
uczniów będą wywieszone na drzwiach wejściowych szkoły. W pierwszych dniach września
odbędą się zebrania z wychowawcami, na którym rodzice zostaną zapoznani szczegółowo
z organizacją roku szkolnego 2018/2019.

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Piórnik, a w nim:
- trzy ołówki HB
- gumka
- temperówka
- kredki ołówkowe (12kolorów)
- klej w sztyfcie (najlepiej glue stick, żółto-zielony)
- nożyczki
- linijka (ok 20cm)
Zeszyty:
- zeszyt w cienką linię z kolorową (czerwono-niebieską) liniaturą 16-kartkowy
- dwa zeszyty w jednokolorową kratkę (niebieską) 16-kartkowe (ed. matematyczna, religia)
- zeszyt do korespondencji w kratkę 32-kartkowy
Teczka plastyczna kartonowa z rączką, która zostanie w klasie w wyznaczonym miejscu:
- blok rysunkowy (cienkie białe kartki)
- blok techniczny (grube białe kartki)
- blok rysunkowy z dwustronnie kolorowymi kartkami
- blok techniczny z dwustronnie kolorowymi kartkami
- zeszyt papierów kolorowych

- plastelina
- podkładka do lepienia plasteliny (taka, która zmieści się w teczce plastycznej)
- farby plakatowe i 3 pędzelki o różnej grubości
- pojemnik na wodę
Cienka teczka zamykana na gumkę (na rysunki, karty pracy)
Wychowanie fizyczne
W podpisanym worku:
- biała koszulka z krótkim rękawkiem
- spodenki gimnastyczne cienkie lub spodnie dresowe
- obuwie sportowe z białą podeszwą

Wszystkie podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, teczki, artykuły papiernicze powinny być
podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka, a przybory, obuwie, strój sportowy,
mundurek jego inicjałami.

