
SZANOWNI RODZICE 
PRZYSZŁOROCZNYCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Serdecznie  dziękujemy  za  okazane  nam  zaufanie  i  powierzenie  nam swoich dzieci.   
Moment pójścia do szkoły jest bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla samego dziecka, jak i dla
rodziców. Wiąże się z nim stres wynikający nie tylko ze zmiany środowiska i nowych zadań, ale
także z modyfikacji dotychczasowego sposobu funkcjonowania całej rodziny. 
Każde dziecko jest indywidualnością, rozwija się we właściwym dla siebie tempie. Dołożymy więc
wszelkich starań w stworzeniu każdej jednostce warunków do jak najlepszego rozwoju. Uczniowie
otrzymają  wsparcie  w procesie  adaptacji,  poprzez  celowe,  przemyślane  działania  dostosowane  
do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. 
Jesteśmy  szkołą  z  pasją,  dbamy  o  rozwój  talentów,  poszerzanie  wiedzy  i  umiejętności,
tworzymy  warunki  do  myślenia  i  wyzwalamy  aktywność.  Nasza  szkoła  jest  bezpieczna,
przyjazna, innowacyjna, twórcza i otwarta na potrzeby uczniów i ich rodziców.

ZAPEWNIAMY:

     
BEZPIECZEŃSTWO
 obiekt zamknięty, monitorowany, dozorowany
 zamykane szatnie
 bezpłatna opieka w ramach świetlicy szkolnej od godziny 6.15 – 16.30
 atestowany sprzęt i wyposażenie pomieszczeń

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ
 przyjazna, doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra 

nauczycielska, stwarzająca warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka
i jego kreatywności

 bogata baza dydaktyczna (tablice i monitory interaktywne, nowoczesne 
środki dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka

 dobrze wyposażone sale lekcyjne z kącikami relaksacyjnymi
 sala komputerowa
 sala gimnastyczna, boisko
 biblioteka z ciekawym księgozbiorem i kącikiem czytelniczo-medialnym
  zajęcia wspierające dla rodziców    

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA
 indywidualizacja procesu nauczania-uczenia się dostosowana do potrzeb 

i możliwości psychofizycznych ucznia
 koła rozwijające kompetencje matematyczne, językowe, sportowe, 

kształtujące wrażliwość artystyczną, wspierające rozwój ucznia
 organizacja ciekawych wycieczek i wyjść do instytucji kulturalno-

oświatowych
 zajęcia w terenie
 stały dostęp do: pedagoga, specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki, 

artterapii, tyflopedagogiki oraz edukacji i rehabilitacji osób z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu.



Dla każdego rodzica  nie lada wyzwaniem jest wyprawka szkolna. Lista rzeczy jest bardzo długa, 
dlatego jej kompletowanie warto zacząć wcześniej. Ułatwimy Państwu to zadanie, podając  listę 
rzeczy potrzebnych do szkoły. 

✔ komplet książek wybranych przez nauczyciela (cały zestaw podręczników i materiałów
ćwiczeniowych uczniowie otrzymają pierwszego dnia w szkole. Zestaw jest bezpłatny)

✔ zeszyty – 5 szt. w cienkie linie (czerwone i niebieskie lub wyraźnie zaznaczone grube i 
cienkie linie) + jeden taki zeszyt do języka angielskiego, 

✔ 4 zeszyty w kratkę (wszystkie bez marginesów)

✔ tornister – nie plecak (Tornister jest usztywniany dzięki temu zdecydowanie lepszy dla 
kręgosłupa, poza tym zeszyty i książki nie będą mieć pozaginanych rogów, a dzięki 
przegródkom, dziecku będzie łatwiej odnaleźć różne rzeczy.  Należy zwrócić uwagę, czy 
tornister, jest lekki, czy ma atesty i pozytywną opinię któregoś z instytutów badających 
produkty dla dzieci. To będzie gwarancja jakości i bezpieczeństwa dla młodego kręgosłupa).

✔ pudełko śniadaniowe + bidon

✔ piórnik

✔ ołówek HB 2szt.

✔ ołówek B – 2 szt. 

✔ pióro wieczne od II semestru, koniecznie z profesjonalnym profilowanym silikonowym 
uchwytem ułatwiającym stabilne trzymanie przyrządu do pisania, zapobiegające jego 
ślizganiu się w dłoni.  Dzięki takiej budowie przyrządu, dziecko nie musi niepotrzebnie 
obciążać mięśni palców, dłoni i przedramienia. Wyprofilowany uchwyt sprawia również, że  
podczas pisania trzyma pióro na odpowiedniej wysokości, zachowując właściwą odległość 
palców od stalówki. Przy zakupie pióra należy zwrócić uwagę na to czy dziecko jest lewo 
czy praworęczne.

✔ temperówka z pojemniczkiem



✔ gumka

✔ klej w sztyfcie – 4 szt. (po 2 szt. na semestr)

✔ klej biurowy do papieru w tubie

✔ klej MAGIK

✔ linijka 15-20 cm z widoczną podziałką

✔ nożyczki z zaokrąglonymi końcami (zwrócić uwagę czy są dla lewo czy praworęcznych 
dzieci)

✔ kredki ołówkowe 1 paczka

✔ kredki  świecowe 2 paczki

✔ farby plakatowe 12 kolorowe + 3 pędzle o różnej grubości + pojemnik na wodę 
z przykrywką uniemożliwiającą wylanie się wody

✔ farby wodne (akwarele)

✔ podkładka na ławkę do prac plastyczno-technicznych

✔ blok rysunkowy biały A4  - 2 szt.

✔ blok techniczny A4 biały 1 szt.

✔ blok techniczny  kolorowy 2 szt.

✔ papier kolorowy A4 (wycinanki) nie może być samoprzylepny

✔ bibuła kolorowa krepina (marszczona) – różne kolory

✔ bibuła gładka

✔ plastelina min. 8 kolorów - 2 paczki

✔ 2 teczki z gumką (na prace plastyczne)

✔ strój gimnastyczny: granatowe spodenki, biała koszulka, buty sportowe na gumowej jasnej  
podeszwie, skarpetki

✔ obuwie na zmianę (najlepiej wygodne tenisówki, nie kapcie) + worek

✔ strój galowy: granatowe (czarne) spodnie/spódniczka, biała koszula (bluzka) na rozpoczęcie 
roku i inne uroczystości szkolne, (przypominamy – jeans nie jest strojem galowym),  czarne 
półbuty

Dobra rada: Worki ze strojem gimnastycznym,  obuwiem zmiennym, tornister, bloki i inne 
rzeczy należy obowiązkowo podpisać.  Nowa sytuacja, emocje, obowiązki, mogą sprawić, 
że pierwszoklasista może zapomnieć, które rzeczy są jego lub pomylić podobne przedmioty. 

Dzieci, które będą uczestniczyć w lekcjach religii dostaną książki od siostry, która zamówi je 
we wrześniu  przez wydział katechetyczny. Za pakiet do religii rodzice będą musieli zapłacić.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, którą dostajecie 
Państwo z przedszkola można dostarczyć do sekretariatu szkoły. Nie jest to jednak Państwa 
obowiązek.  Dokument będzie pomocny w określeniu mocnych i słabych stron dziecka. 


