
 

 

Niezbędnik Pierwszoklasisty 2022/2023 

→ tornister usztywniany 

→ piórnik 

→ ołówki o grubości HB 

→ kredki ołówkowe (12 kolorów) 

→ mazaki (12 kolorów) 

→ nożyczki z zaokrąglonymi końcami 

→ temperówka  

→ gumka do zmazywania 

→ klej w sztyfcie (Magik) 

→ teczka na gumkę (2 szt.) 

→ kredki świecowe /pastele 

→ plastelina (min. 12 kolorów) 

→ farby plakatowe (min. 8 kolorów) 

→ akwarele 

→ zestaw pędzli (3 pędzle różnej 

grubości) 

→ linijka 15-20 cm 

→ 2 zeszyty A5 w kratkę 16 kartkowe 

→ 2 zeszyty duże A4 w wąską, kolorową 

w linię  

→ koszulki do segregatora 

→ 4 kolory bibuły karbowanej 

→ kolorowe kartki ksero 20 szt. (mix 

kolorów) 

→ bloki  A4: 

- blok biały techniczny 

-2 bloki kolorowe techniczne 

-1 blok biały rysunkowy 

-1 blok kolorowy rysunkowy 

→ bloki A3: 

-1 blok biały rysunkowy 

-1 blok kolorowy rysunkowy 

→ osobisty worek ze strojem 

gimnastycznym: biała koszulka, 

granatowe lub czarne spodenki, białe 

skarpetki, obuwie zmienne sportowe) 

*Drugi worek przeznaczony do zmiany obuwia 

w szatni szkolnej, będzie jednakowy dla całej 

klasy- proszę nie kupować, ustalimy na 

pierwszym zebraniu. 

Uwaga! 

Szczegóły dostarczania przyborów do szkoły 

zostaną przedstawione przez wychowawców 

w późniejszym terminie 
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