,, Czym dziecko żyje tego się uczy ``

Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji – uczy się być cierpliwym.
Jeśli żyje w atmosferze zachęty – uczy się wiary we własne siły.

Wyprawka ucznia pierwszej klasy w roku szkolnym 2022/2023
Wyposażenie plecaka:
• 2 zeszyty 16 kartkowe w 3 linie (linie kolorowe, bez marginesów)
• 2 zeszyty 16 kartkowe w kratkę
• kredki świecowe Bambino
• bloki (rysunkowy i techniczny, biały i kolorowy)
• wycinanki
• farby
• pędzelki (cieniutki i gruby, kubeczek na wodę /niewielki i podpisany/)
• plastelina
• teczka na gumkę do zbierania prac
• pudełko śniadaniowe
• plastikowa butelka na picie
Wyposażenie piórnika:
2 ołówki HB
pióro – w 2 semestrze
linijka
gumka
temperówka zamykana
klej roślinny w sztyfcie
kredki ołówkowe
flamastry/cienkopisy – 3 kolory: czerwony, niebieski, zielony
nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami
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Strój gimnastyczny
• ciemne krótkie spodenki , koszulka biała, buty sportowe na białej podeszwie
Strój szkolny:
• buty zmienne
• strój galowy na uroczystości szkolne
o dla dziewcząt to biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, sukienka do
kolan lub długie wizytowe spodnie
o dla chłopców to biała koszula, czarna, granatowa lub szara marynarka,
czarne lub granatowe spodnie wizytowe
Prosimy podpisać każdy zeszyt i podręcznik (najlepiej również nożyczki, klej, farby,
pędzelki itp.). Worki na buty zmienne także podpisujemy.
Podręczniki :
do edukacji wczesnoszkolnej oraz języka obcego zapewnia szkoła,
do religii: podręcznik „Poznaję Boży świat” wydawnictwo Jedność do zakupienia we
własnym zakresie.
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich przyborów zostaną podane
na pierwszym wrześniowym spotkaniu z rodzicami. Wtedy także zostaną omówione
procedury dotyczące:
• korzystania/wypożyczania podręczników
• zgody rodziców na powrót dziecka do domu (samodzielny lub z upoważnionym
opiekunem/rodzeństwem itp.)

•
•

zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych
zgody rodziców na umieszczanie zdjęć i informacji o dzieciach na stronie
internetowej szkoły

•

regulamin korzystania z świetlicy szkolnej

•

regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Wszystkie ważne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo na stronie szkoły :
http://sp42.wroclaw.pl/

