Wyprawka dla ucznia klasy I w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie
Podręczniki i ćwiczenia zakupione w ramach dotacji MEN (dostawą zajmuje się
Szkoła)/okładki na książki w formacie A4/.


Zeszyty

- Zeszyt informacyjny (dzienniczek) 32 kartkowy w kratkę – od pierwszego dnia nauki
( na pierwszej stronie zapisane imię i nazwisko dziecka, klasa, imiona i nazwiska
rodziców, wzór podpisów oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbioru)
- Zeszyt 16 kartkowe w trzy linie (linie kolorowe bez marginesów),
- Zeszyty 16 kartkowe w kratkę (bez marginesów),
/Proszę zwrócić uwagę na jakość papieru. Zdarza się, że tusz od pióra się rozmywa
i robią się kleksy/.







Wyposażenie piórnika:
- miękki ołówek – 2 sztuki,
- pióro ze stalówką (na naboje) oraz zapasowe naboje,
- linijka,
- temperówka (najlepiej z pojemnikiem),
- nożyczki metalowe (z zaokrąglonymi końcami),
- kredki ołówkowe,
- długopis/cienkopis z zielonym wkładem,
- klej w sztyfcie np. AMOS.
Wyposażenie w materiały plastyczne:
- teczka plastyczna z gumką (2szt.),
- blok rysunkowy A4 (biały) (2szt.),
- blok techniczny A4 (biały) (2szt.),
- kolorowy blok techniczny A4 (2szt.),
- rysunkowy kolorowy blok A4 (2szt.),
- zeszyt papierów kolorowych A4 2 sztuki (nie samoprzylepny)
- farby plakatowe 12 kolorów ASTRA, LYRA,
- farby akwarelowe 12 kolorów ASTRA, LYRA,
- pędzelki 3 grubości (nr 12, 16, 20) (drewniane z włosiem),
- podkładka do malowania (A3),
- papier ksero (biały),
- bibuła karbowana (zestaw mix kolorów, minimum biały, żółty, czerwony, zielony,
niebieski),
- pastele olejne ASTRA, LYRA lub PENTEL,
- pastele suche ASTRA, KOH-I-NOOR.
Strój gimnastyczny: biała koszulka i granatowe/czarne spodenki lub getry
(wszystko w podpisanym worku)
Obuwie zmienne z gumową podeszwą w podpisanym worku.

Wszystkie przybory muszą być podpisane.
Strój szkolny zgodnie ze Statutem Szkoły:
(biała, zielona lub granatowa koszulka polo, granatowy sweterek lub bezrękawnik), opatrzony logo szkoły.
Dziewczęta mogą nosić spódnice lub spodnie (w stosownych kolorach) o długości co najmniej do połowy uda
(zabrania się noszenia szortów); chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym lub sportowym kroju
bez dziur, (w stosownych kolorach): dopuszczalne tzw.” rybaczki”; uczniowi zabrania się: stosowania
makijażu, farbowania włosów; malowania paznokci, noszenia kolczyków w innej części ciała niż uszy,
noszenia biżuterii, która może narazić go na niebezpieczeństwo, np. długie kolczyki.

