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Wyprawka szkolna  

dla ucznia pierwszej klasy  

w 

roku szkolnym 2022/2023 

 

Podręczniki do edukacji polonistycznej i matematycznej zostaną wypożyczone uczniom   z 

biblioteki szkolnej i podlegają zwrotowi. Rodzice nie ponoszą kosztów zakupu tych podręczników. 

Zeszyty ćwiczeń stanowią własność ucznia, nie podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej. 

Wykaz podręczników dla klasy pierwszej obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023: 

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

  Tytuł:Lokomotywa 

Autorzy: I. Kulis K. Królikowska-Czarnota M. Pasternak K. Rymar M. Dobrowolska A.Szulc 

Zestaw zawiera: 

Elementarz.Część1 i2 (edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna z elementami innych edukacji) 

Matematyka (edukacja matematyczna z elementami innych edukacji) 

Zestaw ćwiczeń 

Czytam i piszę.Część1 –4 

(edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna z elementami innych edukacji) 

Matematyka.Część1i2 

(edukacja matematyczna z elementami innych edukacji) 

Zestaw Lokomotywy to podręczniki zeszyty ćwiczeń złożone z materiałów do wszystkich edukacji, 

które umożliwiają pełną realizację podstawy programowej. 

  Hello Explorer 1 
  Podręcznik do języka angielskiego do klasy pierwszej szkoły podstawowej 
  Nr dopuszczenie 830/1/2017  
  Autorzy: Jennifer Heath, Rebecca Adlard, Dorota Sikora- Banasik, Marta Mrozik 
 Zeszyt ćwiczeń Hello Explorer 1  
 Autorzy: Philip James,  Dorota Sikora- Banasik, Marta Mrozik 
 Najważniejsze,  niezbędne elementy wyprawki, które warto kupić z przyszłym uczniem: 

✓ piórnik 

a w nim: 

✓ dwa zatemperowane ołówki 

✓ nożyczki 

✓ klej w sztyfcie 

✓ gumka 

✓ kredki ołówkowe  - 12 kolorów 

✓ temperówka 

✓ linijka 20 cm z widoczną, wyraźną podziałką  

Inne niezbędne elementy, które powinien posiadać uczeń 

• strój sportowy na w - f w podpisanym worku 

• obuwie na zmianę, na jasnej podeszwie (w podpisanym worku) 

• pudełko na drugie śniadanie tzw. śniadaniówka 

• bidon 

• dodatkowo zeszyt A4 w kratkę – do języka angielskiego  

• podpisana teczka z gumką – do zajęć z języka angielskiego 

Rodzaj, wymiar i ilość zeszytów zostanie zaproponowany przez konkretnego wychowawcę na pierwszym 

zebraniu. 

Materiały plastyczne  zostaną zakupione z pieniędzy klasowych. Każdy nauczyciel przedstawi na zebraniu 

listę niezbędnych według niego materiałów plastycznych. Poprosi rodziców o dokonanie zakupu tych 

materiałów dla całej klasy. 



 

 

 

 


