WYPRAWKA PIERWSZAKA
 strój gimnastyczny w podpisanym worku (wygodna koszulka i spodenki,
buty sportowe)
 buty na zmianę (mogą być te same co na zajęcia sportowe)
 1 zeszyt 16-kartkowy w kratkę
 3 zeszyty 16-kartkowe w trzy linie (linie czerwono-niebieskie)
 1 zeszyt 32-kartkowy w kratkę do informacji
 1 papierowa teczka z gumką
 2 - 3 miękkie ołówki
 gumka
 temperówka ze zbiornikiem
 nożyczki z zaokrąglonymi końcami
 klej w sztyfcie – 2 - 3 szt.
 linijka z widoczną podziałką
 patyczki do liczenia
 kredki ołówkowe, kredki świecowe, pastele
 plastelina
 farby plakatowe i akwarelowe, pędzelki, kubeczek na wodę
 krepina – 5 kolorów
 bibuła
 zeszyt papierów kolorowych
 brystol (duży a2 lub większy) – 3 kolory
 blok a3 rysunkowy i techniczny biały
 blok a3 rysunkowy i techniczny kolorowy
 blok a4 techniczny biały
 papier ksero biały i kolorowy
 koszulki foliowe do dokumentów 10 szt.
 chusteczki higieniczne w pudełku
 ręczniki papierowe
 mydło w płynie
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Wszystkie te rzeczy muszą być obowiązkowo podpisane.
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Inne przybory, np. flamastry, różnego rodzaju kredki, kolorowanki, różne inne
drobne przybory, liczydła lub patyczki do liczenia – dzieci mogą mieć je w swoich
szafkach.
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