
Wyprawka dla uczniów klas 1 – 3 i oddziału przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach 

 w roku szkolnym 2022/2023 
 

Komplet książek i ćwiczeń dla klas 1 – 3 zapewnia szkoła w ramach dotacji MEN. 
Uczniowie otrzymają je na początku roku szkolnego.   

Rodzice zapewniają podręczniki do religii. 

 Przybory do zajęć: 

blok techniczny biały - 1 sztuka 
blok rysunkowy – 1 sztuka 
bloki techniczne kolorowe - 2 sztuki 
papier kolorowy samoprzylepny duży - 2 sztuki 
komplet papierów kolorowych  (A 4 do drukarki)  
pastele olejne - 1 opakowanie 
kredki ołówkowe - 1 opakowanie 
farby plakatowe, farby akwarelowe (guziczkowe) 
plastelina - 1 opakowanie 
teczka biurowa na prace plastyczne 
klej biurowy w tubie  
klej magik 
flamastry - 1 opakowanie 
kolorowe długopisy (najlepiej w komplecie) 
ołówek, gumka, temperówka, bezpieczne nożyczki 

Zeszyty: 

w wąską linię 16 kartkowy (zalecana czerwona linia na małe litery) 
 w kratkę 16 kartkowy  
Część przyborów pozostanie w sali przez cały rok. Proszę o ich podpisanie. Rodzice będą 
informowani wcześniej o potrzebie uzupełnienia czegoś lub zakupie innych rzeczy 
potrzebnych do zajęć. 

 Inne wyposażenie  

chusteczki higieniczne (najlepiej w pudełku) 
obuwie na zmianę w oznakowanym worku płóciennym (pozostawiane w szatni), 
drugie śniadanie wg uznania rodziców, termos z herbatą lub inne napoje 

Strój gimnastyczny: spodenki, koszulka, buty sportowe  

Strój galowy ucznia (określony w Statucie Szkoły): biała bluzka, granatowa lub czarna 
spódniczka, biała koszula, granatowe lub czarne spodnie – koniecznie na uroczystości szkolne, 
w tym rozpoczęcie roku szkolnego. Wychowawca podaje wcześniej informacje o przyjściu w 
tym stroju.  

Informacje dodatkowe  

Proszę przy zakupie plecaka lub tornistra zwrócić uwagę na jego wykonanie, a nie wygląd. 
Ważne, by plecy były odpowiednio wyprofilowane, szelki regulowane, a dno usztywnione. 
Sam plecak nie może być zbyt ciężki. Piórnik z przyborami podstawowymi nie powinien być 
zbyt duży, bo wtedy zajmuje dużo miejsca na stoliku i w plecaku. Podobnie z innymi 
elementami wyprawki, wybierajcie Państwo rzeczy sprawdzone i bezpieczne dla dzieci. 
Powodzenia!  


