
Klasa I 

1.  Zeszyt 16- kartkowy w 3 linie 

-  najlepiej kolorowe (niebiesko-czerwone) – 3 

szt. 

2.  Zeszyt 32 - kartkowy w kratkę– 3szt. 

3. Teczka – 2 szt. 

4. Blok techniczny kolorowy format A4 

5. Blok techniczny biały format A4 

6. Ryza kolorowych kartek  A4 

7. Ryza papieru do ksero A4 

8. Farby plakatowe +  2 pędzle /cienki i gruby/   

10. Kubek na wodę   

11. Plastelina  

12. Kredki ołówkowe BAMBINO 

13. Pisaki 

14. Klej w tubce „magik”  – 1 szt., klej w 

sztyfcie „magik”- 1szt. 

15. Piórnik z wyposażeniem: 3 ołówki, gumka, 

temperówka z pojemniczkiem, dobrze tnące 

nożyczki z zaokrąglonymi czubkami, linijka 

16. Tornister 

17. Liczydło, liczmany 

18. Strój na w.f. /czarne spodenki nie krępujące 

ruchów,  biała koszulka i  białe skarpetki, obuwie 

na gumowej  podeszwie/ - strój dopasowany do 

pory roku 

19. chusteczki: 1paczka suchych, 1 paczka 

nawilżanych, 1 ręcznik papierowy 

20. zestaw śniadaniowy: kubek/bidon, chlebak, 

chusteczki śniadaniowe (1 paczka)  

 

 

 

Klasy II-III 

1.  Zeszyt -32 kartkowy w 3 linie 

-  najlepiej kolorowe (niebiesko-czerwone) – 

1szt. 

2.  Zeszyt 32 - kartkowy w kratkę– bez 

dodatkowych kolorów – 3 szt 

3. Blok techniczny kolorowy format A4 

4. Ryza kolorowych kartek  A4 

5. Ryza papieru do ksero A4 

6. Blok techniczny biały format A4 

7. 2 długopisy(1 zmazywalny, 1 zwykły)  

8. Teczka- 1 szt 

9. Pisaki 

10. Farby plakatowe +  2 pędzle /cienki i gruby/ ) 

11. Kubek na wodę   

12. Plastelina  

13. Klej w tubce „magik”  – 1 szt., klej w 

sztyfcie „magik”- 1szt. 

14. Piórnik z wyposażeniem: 3 ołówki, kredki 

ołówkowe, gumka, temperówka z 

pojemniczkiem, dobrze tnące nożyczki z 

zaokrąglonymi czubkami, linijka 

15. Tornister 

16. Liczydło, liczmany 

17. Strój na w.f. /czarne spodenki nie krępujące 

ruchów,  biała koszulka i  białe skarpetki, obuwie 

na gumowej  podeszwie/ - strój dopasowany do 

pory roku 

18. Paputki na zmianę 

19. chusteczki: 1paczka suchych, 1 paczka 

nawilżanych, 1 ręcznik papierowy 

20. zestaw śniadaniowy: kubek/bidon, chlebak, 

chusteczki śniadaniowe (1 paczka 

 

Bardzo proszę podpisać wszystkie rzeczy 

Klasy IV-VIII  

1.  Teczka z gumką– 2 szt. 

2. Segregator - 1szt. 

3. Blok rysunkowy oraz techniczny biały 

formatu A4 (biały) 

4. Blok rysunkowy oraz techniczny biały 

formatu A3 (biały) 

5. Blok techniczny kolorowy format A3 i A4 

6. Ryza kolorowych kartek  A4 

7. Ryza papieru do ksero A4 

8. Krepina 3 kolory  

9. Farby plakatowe +  2 pędzle /cienki i 

gruby/  (podpisane) 

10. Kredki ołówkowe cienkie 

11. Pisaki 

12. Klej „magik” – 1 szt.  

13. Przybory wyposażenia piórnika: długopis, 

3 ołówki, kredki ołówkowe, gumka, 

temperówka z pojemniczkiem, klej w sztyfcie 

3 szt., dobrze tnące nożyczki z 

zaokrąglonymi czubkami, przybory 

geometryczne, cyrkiel  

14. Strój na w.f. /czarne spodenki nie 

krępujące ruchów,  biała koszulka i  białe 

skarpetki, obuwie na gumowej  podeszwie/ - 

strój dopasowany do pory roku 


