
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego
ul. Małopolska 11; 05-300 Mińsk Mazowiecki 

www.sp5minskmaz.edu.pl

Sekretariat czynny w godzinach 7:45-15:45 tel.: (25) 758 29 57

ŚWIETLICA
Czynna w godz. 7:00 – 17:30.

Zapisy do świetlicy odbyły się już w maju. Zapisy uzupełniające odbędą się na
początku roku szkolnego. Należy pobrać kartę zgłoszenia ze strony internetowej

szkoły lub w świetlicy, wypełnić ją i złożyć u wychowawców świetlicy.

OBIADY
Koszt – 3,50 zł od obiadu.

Wpłaty na konto do 10 dnia następnego miesiąca, po miesiącu żywionym.
Przerwy obiadowe o godzinie 11:30 oraz 12:30.

Zapisy na obiady na początku roku szkolnego – należy pobrać kartę zgłoszenia ze
strony internetowej szkoły (lub u intendenta), wypełnić ją i złożyć u intendenta.

ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW
na zajęcia adaptacyjne

Zajęcia odbędą się w piątek 30 sierpnia o godzinie 9:00.
Część pierwsza: spotkanie rodziców i dzieci z dyrekcją szkoły

w sali gimnastycznej – przydział uczniów do klas.
Część druga: zajęcia dzieci z wychowawcą w sali lekcyjnej.

Zakończenie zajęć i odbiór dzieci przez rodziców o godzinie 10:30.
Czekamy i życzymy powodzenia :)

http://www.sp5minskmaz.edu.pl/


WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY – podstawowa

1. Tornister (Niektóre tornistry same w sobie są ciężkie. Waga pustego tornistra 
waha się od 0,5kg do ponad 3kg. Tornistry na kółkach nie zawsze pomagają, bo są 
ciężkie, sprawiają problemy na schodach, więc dzieci niosą je w dłoni lub mają 
problem z zarzuceniem na plecy. Dobry tornister chroni kręgosłup – ma usztywnioną 
tylną ściankę, usztywnione szelki, rączkę do noszenia i wieszania pod ławką, ale ma 
być jak najlżejszy.).

2.  Obuwie  na  zmianę: sportowe,  dobrze  trzymające  się  stopy,  na  jasnej,
antypoślizgowej podeszwie.

3. Worek na obuwie.

4. Strój gimnastyczny: koszulka z krótkimi rękawami, leginsy lub spodnie dresowe
lub krótkie spodenki.

5. Pudełko śniadaniowe.

6. Przybory szkolne:
a) piórnik, a w nim:

 dwa ołówki (twardość HB lub B lub 2B), najlepiej trójkątne (lub nakładka na 
ołówek, jeśli dziecko ma problem z prawidłowym chwytem);

 temperówka, najlepiej z pojemniczkiem
 gumka
 linijka mieszcząca się w piórniku
 nożyczki z zaokrąglonymi końcami (jeśli dziecko jest leworęczne, to nożyczki 

dla leworęcznych)
 klej w sztyfcie
 kredki ołówkowe (podstawowe kolory)

b) kredki bambino
c) zeszyt 32 kartkowy w kratkę jako zeszyt kontaktu z wychowawcą
d) zeszyt 16-kartkowy w kratkę
e) 2 zeszyty 16-kartkowe w trzy linie (grube linie kolorowe)
f) cienka teczka z gumką do noszenia kart pracy
g) plastelina – duże opakowanie
h) blok techniczny biały (format A4)
i) blok techniczny kolorowy (format A4)
j) papier kolorowy (format A4).

7. Podręczniki:
a) darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej oraz języka 
angielskiego (dziecko otrzyma na początku roku szkolnego),
b) podręcznik do religii  (rodzic kupuje na początku roku szkolnego, po otrzymaniu 
tytułu podręcznika od katechety, najczęściej na prośbę rodziców katecheta zamawia 
podręczniki dla grupy).

8. Inne elementy wyprawki, o których poinformuje wychowawca na początku 
roku szkolnego (wychowawcy różnią się wymaganiami).


