WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY
Szkoły Podstawowej nr 39 w Chorzowie
1. Prosimy o dostarczenie do 24 sierpnia 2020 roku do sekretariatu szkoły:
 zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 arkusza informacyjnego ucznia SP 39 do pobrania na stronie szkoły
lub w sekretariacie szkoły.
2. Podręczniki i ćwiczenia są objęte dotacją i będą wypożyczone dzieciom we wrześniu.
3. Prosimy o zakup wyłącznie podręcznika do religii:
„Bóg naszym Ojcem” wydawnictwo GAUDIUM
Komplet składa się z podręczników dla ucznia (cz. 1 i 2). Redaktorem podręczników
jest ks. dr hab. Piotr Goliszek.

4. PIÓRNIK ROZKŁADANY (nie saszetka), a w piórniku:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3 ołówki HB
gumka do gumowania
temperówka z pojemnikiem (rozmiarem dostosowana do kredek i ołówków)
linijka
nożyczki z zaokrąglonymi końcami
kredki ołówkowe (dające wyraźne, żywe kolory np. firmy ASTRA, BAMBINO,
MILAN; wystarczy zestaw podstawowy 12 kolorów)
g) klej w sztyfcie
UWAGA!
Pióro ze stalówką, naboje do pióra z niebieskim atramentem (zmazywalne), zmazywacz
do pióra, będą potrzebne w II semestrze.

5. TECZKI PAPIEROWE Z GUMKĄ A4 (3 sztuki) – w dowolnych kolorach, podpisane
na wierzchu okładki w prawym dolnym rogu.

6. ZESZYTY – 16 kartkowe
a) zeszyty w kratkę – 10 sztuk
b) zeszyty w wąskie linie – 8 sztuk
UWAGA!
Zeszyty bez marginesów, w kratkę oraz w wąskie niebieskie linie; proszę zwrócić uwagę,
żeby kartki nie były zbyt cienkie, co ma znaczenie podczas pisania piórem)
Wszystkie zeszyty powinny być oprawione i opisane na wizytówce przyklejonej
na wierzchu okładki (w prawym dolnym rogu pierwszej strony) imieniem i nazwiskiem
dziecka.

7. ZESZYT DO RELIGII – najlepiej w kratkę, 32 kartkowy
8. ZESZYT DO KORESPONDECJI – w kratkę, 32 kartkowy
Na pierwszej stronie zeszytu proszę wpisać wyraźnie:
 Imię i nazwisko dziecka
 Imię, nazwisko i nr telefonu mamy (pierwszego opiekuna)
 Imię, nazwisko i nr telefonu ojca (drugiego opiekuna)
 Imię, nazwisko i nr telefonu innej osoby która będzie odbierać dziecko ze szkoły

9. PLASTYKA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

2 bloki techniczne z białymi kartkami - A4,
2 bloki techniczne z kolorowymi kartkami - A4,
1 blok techniczny z białymi kartkami – A3,
1 blok techniczny z kolorowymi kartkami - A3,
papier kolorowy – wycinankowy mały,
bibułka gładka w arkuszach,
bibuła marszczona w żywych kolorach – 1 paczka,
kredki świecowe (Bambino),
kredki pastelowe olejne – 18 lub 24 kolory,
plastelina 12 kolorów (2 opakowania),
3 pędzle do malowania różnej grubości,
plastikowy kubek na wodę z szerokim dnem,
farby plakatowe 12 kolorów (w małych pojemnikach).

Przybory plastyczne należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, gdyż pozostaną w
szkole i nie będą zabierane do domu.
Plastelina, farby i pastele polecane są z firmy Astra, Bambino lub Herlitz ze względu na
dobrą jakość oraz uzyskiwany efekt.
Wskazane jest, aby dzieci w domu posiadały drugi komplet przyborów plastycznych.

10. Strój gimnastyczny:
a)
b)
c)
d)
e)

biała bawełniana koszulka,
czarne lub granatowe spodenki,
tenisówki z białą podeszwą,
worek na strój – podpisany,
zmienne obuwie szkolne w osobnym worku.

11. Strój galowy:
Dziewczynki - biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka (o odpowiedniej długości).
Chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.

12. Nie zapomnijcie również drodzy rodzice o „tycie” lub „rogu obfitości”.
Każdy pierwszoklasista z radością rozpocznie edukację tym słodkim akcentem ;)
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wyposażenia ucznia w przybory szkolne
oraz związane z organizacją pracy w klasie zostaną omówione przez wychowawcę
klasy podczas najbliższego spotkania z rodzicami.

