
 

NIEZBĘDNIK PIERWSZOKLASISTY 

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

1. Darmowe podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej oraz języka 
angielskiego uczniowie otrzymają po rozpoczęciu roku szkolnego.  
2.  Należy przygotować ( kupić): 

 Podręcznik  do religii:  „Poznaję Boży świat"– autorzy:  
ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce.  
 Zeszyty: 

 3 zeszyty  w kratkę ( 16 -kartkowe) .                                                       
Każdy zeszyt musi być podpisany na okładce: 
1. Edukacja matematyczna,  
2. Religia,  
3. Zeszyt kontaktów z rodzicami . 
Każdy zeszyt na okładce  oprócz tytułu musi zawierać 
następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasę, rok 
szkolny; 

 2 zeszyty w wąską linię (16 - kartkowe), należy zwrócić uwagę  
na dokładnie wytłuszczone linie i zatytułować:  

1. Edukacja polonistyczna,  
2. Język angielski  

Pozostałe informacje jak wyżej. 
 Piórnik: 2 długopisy, ołówek, gumka, nożyczki, klej, kredki, temperówka. 
 Teczka ,,artystyczna” z rączką podpisana danymi ucznia, a w niej: blok 

rysunkowy z białymi i kolorowymi kartkami, blok techniczny z białymi i 
kolorowymi kartkami, plastelina, farby, pędzelek, klej,  cienka teczka z 
gumką , wycinanki samoprzylepne i zwykłe.                                           
Wszystkie przybory należy podpisać. 

 Strój gimnastyczny w woreczku:  biała koszulka, czarne lub granatowe 
spodenki oraz tenisówki (najlepiej na rzepy lub wsuwane).             
Zarówno strój, jak i worek powinny być podpisane danymi ucznia. Rodzic 
powinien zapoznać ucznia z jego strojem i pokazać, w którym miejscu 
jest podpisany. 

 Strój galowy (apelowy): na uroczystości szkolne obowiązuje biała 
bluzka/ koszula oraz granatowa/czarna  spódnica/spodnie. 

3. Do 20 września 2022 r. należy dostarczyć do sekretariatu szkoły zdjęcie 
dziecka do legitymacji szkolnej. 

4. Do szkoły uczniowie obowiązkowo przynoszą drugie śniadanie (kanapki          
w chlebaku i picie oraz serwetkę ).  Jest możliwość  
wykupienia dla dziecka obiadów, które są wydawane podczas przerwy 
śniadaniowej o godz. 10.35. 
5. Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2022r. 
6. Spotkanie organizacyjne z wychowawcami klas pierwszych odbędzie się pod 
koniec sierpnia.  
Szczegółowe informacje na ten temat będą umieszczone na stronie internetowej 
szkoły https://splidzbark.pl/ 
7. Szczegółowy plan zajęć podany zostanie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 
2022/2023. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


