WYPRAWKA – KLASA III (do przyniesienia do szkoły do 2 września 2019 r.)
UBRANIA I ARTYKUŁY HIGIENICZNE – nie przyjmujemy rzeczy niepodpisanych !
● 2 szczoteczki do zębów – po 1 na trymestr (PROSZĘ PODPISAĆ! NAZWISKO DZIECKA PROSZĘ WPISAĆ BEZPOŚREDNIO NA
SZCZOTECZCE A NIE NA JEJ OPAKOWANIU ),
● worek na pantofle + pantofle – baleriny czarne lub granatowe (PROSZĘ PODPISAĆ!),
● basen: strój jednoczęściowy sportowy, czepek (widocznie podpisany), okulary do pływania, ręcznik (mały i duży),
worek na mokre rzeczy, klapki, suszarka i grzebień (PROSZĘ PODPISAĆ!),
●

WF: biała koszulka z krótkim rękawkiem bez nadruku (https://www.decathlon.pl/koszulka-gym-100-

id_8517097.html), spodenki gimnastyczne, granatowe, gładkie, długość do pół uda (luźne, nie leginsy, np.
https://www.decathlon.pl/spodenki-f100-id_8327275.html) białe skarpetki, buty sportowe z gumową, białą
podeszwą, torba materiałowa na strój + worek na buty (PROSZĘ PODPISAĆ!).

Edukacja wczesnoszkolna
● 3 zeszyty w wąską linię 32-kartkowe z kolorową liniaturą (PROSZĘ PODPISAĆ! IMIENIEM, NAZWISKIEM I OPISEM:
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA),
● 2 zeszyty w kratkę 64-kartkowe (PROSZĘ PODPISAĆ! IMIENIEM, NAZWISKIEM I OPISEM: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)),
● zeszyt 60 kartkowy w kratkę, w twardej oprawie, typowy do religii (PROSZĘ PODPISAĆ!),
● 1 książka do czytania (PROSZĘ PODPISAĆ!),
● Wyposażenie piórnika: 3 ołówki HB, gumka, temperówka, kredki ołówkowe (zestaw 12 kolorów), nożyczki, klej
w sztyfcie duży, linijka (PROSZĘ PODPISAĆ!),
PROSIMY NIE DAWAĆ DZIECIOM DŁUGOPISÓW, PIÓR, KOREKTORÓW
● gra edukacyjna (PROSZĘ PODPISAĆ!),
● liczydła i patyczki (PROSZĘ PODPISAĆ!).
Muzyka:
● zeszyt do nut (może być z poprzednich lat – PROSZĘ PODPISAĆ)
● zeszyt w kratkę 32-kartkowy (może być z poprzednich lat – PROSZĘ PODPISAĆ)
● flet prosty
Plastyka:
●

fartuch ochronny (duży podkoszulek lub koszula – najlepiej z długim rękawem, długa, żeby chroniła sukienkę)
PROSZĘ PODPISAĆ!
● teczka papierowa formatu A3 (PROSZĘ PODPISAĆ!)
● plastikowa podkładka na stół (PROSZĘ PODPISAĆ IMIENIEM, NAZWISKIEM I NAZWĄ PRZEDMIOTU: Plastyka)
● małe nożyczki (w piórniku)
Religia:
 zeszyt w kratkę dedykowany religii, 60 kartkowy, może być kontynuacja
J. angielski:
● zeszyt w wąską linię 32 kartkowy x 4 (proszę podpisać imieniem, nazwiskiem i nazwą przedmiotu: J. angielski)
J. hiszpański:
● zeszyt w kratkę A4 (proszę podpisać imieniem, nazwiskiem i nazwą przedmiotu: J. hiszpański)
Kwota wyprawki (180 zł za pierwsze dziecko, za każde kolejne 80 zł), będzie doliczona do noty finansowej, pokrywa
hurtowy zakup innych artykułów do prac plastycznych, ręcznych i higienicznych w tym: plasteliny, farb plakatowych,
bloków białych i z kolorowymi kartkami, gliny, masy papierowej, papieru wycinankowego, bibuły, kredek
ołówkowych, kredek pastelowych, mazaków, podkładek do siedzenia, mydła, pasty do zębów, kubeczków,
chusteczek higienicznych, agend, naklejek itp.

