
Poradnik dla rodziców kandydata 

do klasy 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podręczniki 
Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej i j. angielskiego 

zapewnia szkoła.  

 Uczniowie klas pierwszych będą pracować z podręcznikami  

wyd. „Nowa Era” pod tytułem „Elementarz odkrywców” 

 

 

 

 

 

 

 Do języka angielskiego „English Adventure” wyd. Pearson 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik i ćwiczenia do religii należy zakupić we własnym zakresie. 

 Do religii podręcznik i ćwiczenia (zakupić we własnym zakresie) 

Podręcznik do klasy 1 szkoły podstawowej „BÓG NASZYM 

OJCEM” red. Ks. Stanisław Łabendowicz wyd.WDS 

(Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu) 

 

 

 

 

 

 



Wyprawka pierwszoklasisty: 

Tornister: 

 Zeszyt w wąskie linie i kratkę 

 Obuwie sportowe z jasną podeszwą  

 Krótkie spodenki (niebieskie, granatowe lub czarne) 

 Koszulka biała  

 Zeszyt korespondencji (32 kartkowy) 

 Farby plakatowe, pędzelek 

 Klej i nożyczki z zaokrąglonymi końcami 

 Kubeczek na wodę do farb 

 

 

Piórnik: 

 Pióro 

 Ołówek miękki (typ B) 

 Kredki 

 Linijka 

 Gumka 

 

 

Dodatkowo teczka z gumką: 

 Blok rysunkowy biały 

 Blok techniczny 

 Papier kolorowy 

 

 

 

 

 



Dodatkowe informacje: 

 Prosimy o dostarczenie wychowawcy zgody na przetwarzania 

danych osobowych, która znajduje się na naszej stornie 

internetowej : 

https://sp15tg.edupage.org/text/?text=text/text9&subpage=1 

 Wszystkie przyniesione rzeczy uczniowie mogą zostawić w klasie w 

specjalnie przygotowanych do tego boksach. 

 W okresie jesienno-zimowym obowiązuje obuwie zmienne. Odzież 

wierzchnią i buty uczniowie pozostawiają w szatni szkolnej. 

 Porad i pomocy uczniom lub ich rodzicom udziela psycholog i 

pedagog szkolny. 

 Do dyspozycji dzieci jest higienistka szkolna codziennie w godzinach 

8:00 do 15:35. 

 Szkoła bierze udział w akcji „Warzywa i owoce” oraz „Mleko w 

szkole”. 

 Każdy uczeń dostaje we wrześniu legitymację szkolną, dlatego 

prosimy o dostarczenie aktualnego zdjęcia ucznia do dnia 11.09 

wychowawcy klasy.  Zdjęcie powinno być opisane na odwrocie 

imieniem, nazwiskiem datą urodzenia i numerem pesel.  

 Listy uczniów z podziałem na poszczególne zespoły klasowe zostanie 

podana po 20 sierpnia br. 

 Istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia z języka mniejszości 

narodowej- niemieckiej w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 

Zapisy możliwe są tylko do 20 września.  

Wnioski do pobrania 

 (załącznik 1 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r.): 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2017000162701.pdf 

Rezygnacja możliwa tylko do 29 września. 

Rezygnacje do pobrania 

 (załącznik 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r.): 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2017000162701.pdf 

 Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku ucznia 

(strona internetowa szkoły, Facebook).  

 Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie 

szkoły pod  

nr tel. (32) 285 51 16. 

 

 

https://sp15tg.edupage.org/text/?text=text/text9&subpage=1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2017000162701.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2017000162701.pdf


W szkole funkcjonuje: 

  Biblioteka szkolna. 

 Świetlica szkolna czynna od 6:30 do 16:30.  

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej znajduje się na stronie 

internetowej szkoły, w sekretariacie lub w świetlicy. 

 Stołówka szkolna z obiadami gotowanymi na miejscu. Koszt 

jednostkowego obiadu to 4zł. Aby zapisać dziecko na obiad należy 

wypełnić kartę zgłoszenia dziecka na obiad i złożyć w sekretariacie 

szkoły. Karta dostępną jest na naszej stronie internetowej lub w 

sekretariacie. W trakcie posiłków najmłodsi objęci są dodatkową 

opieką na stołówce w specjalnie wyznaczonym i dostosowanym 

dla nich miejscu. 

 Dziennik elektroniczny, każdy rodzic i uczeń dostaje dostęp do 

dziennika gdzie na bieżąco może monitorować postępy w nauce 

oraz kontaktować się z wychowawcą, nauczycielami lub 

sekretariatem szkoły.  

Szczegóły zakładania kont na dzienniku elektronicznym: 

https://sp15tg.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=2 

 

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy I odbędzie się w drugiej połowie 

sierpnia, jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli  

 
 

https://sp15tg.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=2

