INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW
ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE
PIERWSZEJW ZSP NR 4 W RACIBORZU
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Podręczniki i ćwiczenia będą zakupione przez szkołę i finansowane przez MEN
(wydawnictwo Nowa Era ).
We wrześniu uczniowie otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia do edukacji
wczesnoszkolnej.
Podręczniki są własnością szkoły, wypożyczone zostaną na rok każdemu dziecku.
Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu.

Wyprawka ucznia klasy I
w roku szkolnym 2020/2021
LISTA PODSTAWOWYCH PRZYBORÓW SZKOLNYCH
Proszę o zakupienie 2 zeszytów cienkich 16 - kartkowych w linie i 2 zeszyty cienkie w
kratkę, ( polski i matematyka )
piórnik : w nim 2 ołówki twardy i miękki, gumka, temperówka, kredki, nożyczki, klej ,
mogą być kredki świecowe, linijka.
Pióro w pierwszych miesiącach nauki nie będzie potrzebne, ale jeśli ktoś z Państwa, chce
teraz zakupić, proszę wybrać pióro profilowane, które ułatwia dziecku prawidłowy chwyt.
Pióro można zakupić dopiero pod koniec I półrocza.
Ponadto proszę przygotować teczkę na przybory plastyczne z blokiem cienkim, grubym,
farbami akwarelowymi, plasteliną, flamastrami, pojemnikiem na wodę i 2 pędzle cienki i
gruby, bibułę, wycinanki itp.
W szkole obowiązuje obuwie zmienne, przeznaczone do ćwiczeń gimnastycznych.
Warto kupić obuwie sportowe, na miękkiej jasnej podeszwie, wygodne z profilowaną
wkładką, na rzepy, aby dziecko nie musiało się stresować sznurówkami, które często się
rozwiązują.
Obowiązuje również strój gimnastyczny : biała koszulka i ciemne spodenki. Strój proszę
włożyć do worka gimnastycznego.
Wszystkie zeszyty, podręczniki i ćwiczenia proszę podpisać imiennie ( Imię i Nazwisko ),
teczki z przyborami również.
Proszę o zakupienie 2 teczek tekturowych na sprawdziany i testy i również proszę o ich
podpisanie.
Organizacja początku roku szkolnego
Przywitanie uczniów przez Dyrekcję i wychowawcę
Pasowanie na ucznia przez Dyrekcję Szkoły
Przywitanie dzieci w sali lekcyjnej, rozdanie planu lekcji, krótka pogadanka na temat
bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły.
W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy, żeby nie przynosić TYT do szkoły,
tylko wręczyć dziecku indywidualnie w domu po zakończeniu rozpoczęcia w szkole.

W celu zachowania bezpiecznej odległości prosimy, żeby dziecko na rozpoczęcie
przyprowadził tylko jeden rodzic.
Danuta Płaczek

