
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH 

Dzieci klas pierwszych otrzymują w szkole bezpłatnie pakiet wydawnictwa WSiP 

„Nowi Tropiciele” oraz podręcznik i zeszyt ćwiczeń do nauki jęz. angielskiego 

Tiger & Friends 
Książkę do nauki religii „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” ks. R. Szewczyk, 

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa rodzice zakupują we własnym zakresie.  

 

W szkole nauka w kl. I-III odbywa się w systemie dwuzmianowym. Przykładowo: 

2 dni na 8.00, 3 dni na 11.45 lub odwrotnie. 

W sali lekcyjnej są dwie klasy, które wymieniają się zmianowo. 

Uczeń klasy I ma tygodniowo 18 godzin edukacji wczesnoszkolnej, dwie godziny 

jęz. angielskiego, dwie godziny religii.  Na etykę dzieci uczęszczają przed lub po 

zajęciach.  

Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych dzieci mogą uczestniczyć  

w zajęciach dodatkowych wspierających, rozwijających i kołach zainteresowań. 

Czy będą dodatkowe zajęcia edukatorów zewnętrznych typu joga czy gra na 

pianinie na obecną chwilę po pandemii trudno stwierdzić. 

 

Zajęcia edukacji fizycznej odbywają się w sali lustrzanej oraz małej sali 

gimnastycznej, przy której są dwie przebieralnie dla dziewczynek i chłopców.   

Jest szansa, że wrócą zajęcia „Od zabawy do sportu” z nauczycielem wychowania 

fizycznego – 1godz. tygodniowo w każdej klasie. 

 

Dzieci mają zapewnioną opiekę psychologiczno-pedagogiczną. W szkole jest 

pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta SI i  reedukatorzy. 

 

Świetlica jest czynna w godzinach 6.45-17.30. Bezpośrednio ze świetlicy dzieci 

mają wyjście na plac zabaw. 

 

W szkole jest stołówka. Obiady przygotowywane są na  miejscu.  

Cena obiadu w tym roku szkolnym wynosi 5zł 

 

Obok świetlicy pierwszoklasistów ma swój gabinet pielęgniarka szkolna. 

 



W naszej szkole dziecko jest bezpieczne. W każdej chwili jest pod opieką 

osoby dorosłej. Nie porusza się samo po terenie placówki. 

 

Zapraszam na naszą stronę internetową: 

www.sp217.pl  w zakładce O szkole mieszczą się informacje o rekrutacji kl.1,  

świetlicy, stołówce…..  

 

Wyposażenie ucznia kl.1: 

 zeszyty: 16-kartkowy w linię i 16-kartkowy w kratkę 

 dodatkowy zeszyt 32 kartkowy w kratkę, który będzie służyć za zeszyt 

wychowawczy do kontaktu z rodzicami 

 dwa ołówki (HB lub 2B, mogą być grubsze, trójkątne) 

 gumka do ścierania 

 zamykana temperówka 

 klej w sztyfcie 

 kredki ołówkowe 

 kredki świecowe 

 nożyczki 

 linijka 

 flamastry - 6 kolorów 

 blok rysunkowy w formacie A4i A3  - biały i kolorowy 

 blok techniczny w formacie A4 - biały i kolorowy 

 farby plakatowe - 12 kolorów 

 pędzle 

 pojemnik na wodę (najlepiej taki z zakryciem) 

 pastele olejne 12 kolorów 

 plastelina - 12 kolorów 

 papier kolorowy 

 krepina - kilka kolorów 

 2 teczki na gumkę (do przechowywania prac) 

 strój gimnastyczny (biała koszulka i czarne lub granatowe spodenki)  

 w szkole obowiązuje strój galowy:  górna część- biała bluzka/koszula (bez 

ozdób) , dolna część- granatowa lub czarna spódniczka/spodnie.  

 

 

 

http://www.sp217.pl/

