
Szanowni Rodzice Uczniów klas 

pierwszych Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 27 w Radomiu. 

Przedstawiamy Państwu listę 

rzeczy, która będzie dla Waszych 

Dzieci niezbędna na zajęciach 

z edukacji wczesnoszkolnej.  

 

 

 

1. Wyposażenie piórnika i plecaka (przedmioty, które dziecko zawsze powinno mieć ze 

sobą w tornistrze): 

 2 – 3 ołówki (trójkątne, miękkość HB lub 2B), 

 gumka do ścierania, 

 temperówka (zamykana z pojemnikiem na strużki), 

 nożyczki, 

 linijka, 

 klej w sztyfcie, 

 flamastry, 

 kredki ołówkowe (ostrugane; trójkątne, 12 kolorów), 

 2x zeszyt 32-kartkowy w trzy linie (wyraźnie zaznaczone czerwone linie; najlepiej 

format A4 – do uzgodnienia z wychowawcą) 

 2x zeszyt 32-kartkowy w kratkę – bez marginesów, 

 dzienniczek Ucznia – w kratkę (na pierwszej stronie prosimy o wpisanie danych 

ucznia: imię, nazwisko oraz numery kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych), 

 chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane. 

 

2. Artykuły do prac plastycznych: 

 farby plakatowe (zestaw 12 kolorów), 

 farby akwarelowe (lub kredki akwarelowe Koh-i-Noor 12 kolorów) – do uzgodnienia 

z wychowawcą, 

 kubeczek na wodę z zakryciem,  

 podkładka na ławkę, 

 pędzelki (3 sztuki, każdy różnej grubości: pędzel mały, średni, duży), 

 kredki świecowe, 

 kredki pastele (suche) – 12 kolorów, 

 plastelina 12 kolorów (polecamy firmę ASTRA), 

 teczka z rączką na prace plastyczne, 

 teczka na gumkę na karty pracy, 

 blok techniczny A4 (biały i kolorowy) 



 blok rysunkowy A4 kolorowy, 

 papier kolorowy A4, 

 krepina/bibuła (najczęściej używane kolory: biały, czerwony, zielony, żółty, 

niebieski, pomarańczowy, czarny, brązowy, różowy, fioletowy, granatowy). 

 

3. Dodatkowo: 

 ryza papieru ksero, 

 obuwie: wkładane na rzepy lub na gumkę, z jasną gumową podeszwą, 

 patyczki do liczenia, 

 strój na w-f: biała, gładka koszulka z krótkim 

rękawkiem, ciemne spodenki/legginsy 

(prosimy, by strój gimnastyczny był schowany 

w podpisanym worku), 

 okładki na zeszyty i podręczniki (podręczniki 

będą wypożyczone z biblioteki, pod koniec 

roku szkolnego będzie trzeba je zwrócić do 

szkoły).   

 

Prosimy, by wszystkie rzeczy (wyraźnie podpisane 

imieniem i nazwiskiem dziecka) były dostarczone do 

wychowawcy najpóźniej do dnia 11.09.2020r. 

 


