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SCHOOL STARTER KIT gr. 0-3 

school year 2020/2021 

 

NOTEBOOKS gr. 0 gr. 1 gr. 2 gr. 3 

Early childhood 

education 
 

Polish 
2 graph paper notebooks A5 (32 sheets) three-lined (with a red line) 

1 wide-ruled notebook A4 (60 sheets) 

Math 1 graph paper 
notebook A5 (32 
sheets) checkered 

1 graph paper notebook A4 (60 sheets) checkered 

Natural 
science 

1 wide-ruled notebook A4 (60 sheets) checkered 

Canadian Program 1 graph paper notebook A5 (32 sheets) three-lined (with a red line) 
1 graph paper notebook A4 
2 wide-ruled notebooks A4 

French - 1 wide-ruled notebook A4 

Religion - 1 graph paper notebook A5 (16 sheets) 
checkered 

Music 1 graph paper notebook A5 (32 sheets) checkered 

 

WYPOSAŻWYPOSAENIE PI 
 

 

 
PENCIL CASE  

SUPPLIES 
 

gr. 0 gr. 1 gr. 2 gr. 3 
triangular HB pencil 

thick x 3, 
triangular crayons, 

pencil sharpener with 
a container, 

eraser, 
scissors, 

glue sticks x 3, 
 

triangular HB 
pencil x 2,  
triangular 
crayons, 
eraser, 

pencil sharpener 
with a container, 

ruler 30 cm, 
glue sticks x 3, 

scissors, 
small self-

adhesive notes 
 

fountain pen 
triangular HB 

pencil x 2, 
triangular 
crayons, 
eraser, 

pencil sharpener 
with a container, 

ruler 30 cm, 
glue sticks x 3, 
scissors, small 
self-adhesive 

notes 
 
 

fountain pen 
pen,  

triangular HB pencil 
thick x 2, 

triangular HB pencil 
slim x 2, 
crayons, 
eraser, 

pencil sharpener 
with a container, 

ruler 30 cm, 
highlighters, 

glue sticks x 3, 
scissors, 

 
A4 briefcase with an 

elastic band x 2 

 

 

SECOND BREAKFAST 

gr. 0 gr. 1 gr. 2 gr. 3 

lunch box 

water bottle  

 

 

SPORT CLOTHES FOR PE 

gr. 0 gr. 1 gr. 2 gr. 3 

white t-shirt 

 navy blue shorts 
sport velcroed shoes with white soles 

 

 
 

SCHOOL UNIFORM 
(from Monday to Thursday) 

gr. 0 gr. 1 gr. 2 gr. 3 

 polo shirt with short or long sleeves with school logo 

(white ot navy blue) 

hooded sweatshirt with school logo 
dark color skirt or trousers 

school shoes (safe, laced or velcroed)  

 

 

 
FORMAL SCHOOL UNIFORM 

 (trips and school events) 

gr. 0 gr. 1 gr. 2 gr. 3 

 white shirt with long sleeves 

school tie (for boys) 
 school tie (for girls)   

 jacket with school logo 
dark trousers for boys 

navy blue dress for girls 
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WYPRAWKA DLA UCZNIA kl. 0-3 
rok szkolny 2020/2021 

 

ZESZYTY kl. 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

j. polski  
2 zeszyty A5 (32-kartkowe) w trzy linie (z czerwoną linią)  

1 zeszyt A4 (60-kartkowy) w jedną linię  

matematyka - 1 zeszyt A5 w kratkę 
(32-kartkowy)  

1 zeszyt A4 (60-kartkowy) w kratkę 

przyroda 1 zeszyt A4 (60-kartkowy) w kratkę 

Program kanadyjski 1 zeszyt A5 (32-kartkowy) w trzy linie (z czerwoną linią) 
1 zeszyt A4 (60-kartkowy) w kratkę 

2 zeszyty A4 (60-kartkowy) w jedną linię 

Język francuski - zeszyt A4 w jedną linię 

Religia/Etyka - 1 zeszyt A5 (16-kartkowy) w kratkę 

Muzyka 1 zeszyt A5 (32-kartkowy) w kratkę 

 

WYPOSAŻWYPOSAENIE PI 

 

 
 

WYPOSAŻENIE 
 PIÓRNIKA 

kl. 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 
trójkątny ołówek 

gruby HB x 3 
kredki trójkątne 

temperówka 
gumka 

nożyczki 
kleje w sztyfcie x 3 

 

trójkątny ołówek  
HB x 2  

kredki trójkątne 
gumka 

temperówka  
z pojemnikiem 
linijka 30 cm 

klej 
w sztyfcie x 3 

nożyczki 
małe karteczki 
samoprzylepne 

pióro 
trójkątny ołówek 

HB x 2 
kredki ołówkowe 

trójkątne 
gumka 

temperówka  
z pojemnikiem 
linijka 30 cm 

klej  
w sztyfcie x 3 

nożyczki 
małe karteczki 
samoprzylepne 

 

pióro 
trójkątny ołówek 

gruby HB x 2 
trójkątny ołówek 

cienki HB x 2 
kredki 
gumka 

temperówka  
z pojemnikiem 
linijka 30 cm 
zakreślacze 

klej w sztyfcie x 3 
nożyczki 

 
2 teczki A4 z gumką  

 

 
DRUGIE ŚNIADANIE 

KL. 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 

pudełko na drugie śniadanie 
bidon lub butelka na wodę 

 

 
STRÓJ SPORTOWY  

NA LEKCJE W-FU 

kl. 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 

biały t-shirt z krótkim rękawem 
 granatowe krótkie spodenki 

buty sportowe z białą podeszwą na rzepy 

 

 

 
STRÓJ SZKOLNY  

(od poniedziałku do czwartku) 

kl. 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 

 koszulka polo z krótkim lub długim rękawem z logo szkoły  

(biała lub granatowa) 
bluza z kapturem z logo szkoły 

spódniczka lub spodnie w ciemnym kolorze 
obuwie na zmianę (bezpieczne, wiązane lub na rzepy) 

 

 
 

STRÓJ GALOWY 

 (wycieczki 
 i uroczystości szkolne) 

kl. 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 

 biała koszula z długim rękawem 
 krawat z logo szkoły (dla chłopców)   

 krawatka z logo szkoły (dla dziewcząt) 
marynarka z logo szkoły 

ciemne spodnie dla chłopców 
granatowa princeska dla dziewcząt 

 


