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PODRĘCZNIKI 

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego uczniowie otrzymają 

bezpłatnie w szkole, zgodnie z Regulaminem wypożyczania podręczników szkolnych 

w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie. 

Rodzice są zobowiązani do zakupu podręcznika do religii dla klasy 1 szkoły 

podstawowej „Poznaję Boży świat” - red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo 

Jedność Kielce. 

 

PRZYBORY SZKOLNE: 

 

- zeszyt do edukacji polonistycznej 16 kartkowy w cienkie linie 

- zeszyt do edukacji matematycznej 16 kartkowy w kratkę 

- zeszyt do języka angielskiego 16 kartkowy w kratkę 

- zeszyt do religii 32 kartkowy w kratkę 

- zwykły 16 kartkowy zeszyt np. w kratkę jako zeszyt informacji, w którym na 

pierwszej stronie proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, telefony kontaktowe 

- teczka na prace plastyczne – zawiązywane lub z gumką na prace 

 

MATERIAŁY PLASTYCZNE: 

 

- 2 bloki rysunkowe A4: biały i kolorowy 

- 2 bloki techniczne A4: biały i kolorowy 

- 2 bloki techniczne z kolorowymi kartkami A4 

- zeszyt kolorowego papieru 

- 2 teczki papierowe – zawiązywane lub z gumką na prace 

- 2 opakowania plasteliny, podkładka pod plastelinę 

- farby plakatowe, pędzel duży i mały, kubek na wodę 

- nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami 

- kredki świecowe lub pastelowe i ołówkowe 

- 2 ołówki HB (miękkie) 

- temperówka (ostra z pojemnikiem), gumka 



- linijka 20 cm 

- klej w sztyfcie 

- pióro z widoczną stalówką 

- piórnik – funkcjonalny, prosty 

 

STRÓJ GALOWY: 

 

- dziewczynki: czarna lub granatowa spódniczka i biała bluzka 

- chłopcy: czarne lub granatowe spodnie, biała koszula 

- obuwie zmienne – typu „tenisówki” (nie kapcie czy sandały) 

- strój sportowy – spodenki gimnastyczne, biała koszulka, skarpetki (w worku), 

obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego, strój na basen, torba, czepek, klapki, 

okulary do pływania, ręcznik. 

 

INNE 

- tornister 

- śniadaniówka 

 

Wszystkie rzeczy proszę podpisać lub oznakować. 

 

Dodatkowe informacje: 

1) W naszej szkole każdy uczeń posiada indywidualną szafkę. 

2) W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny Librus. Login i hasło do Librusa Rodzice 

otrzymają od wychowawców klas. 

3) Do dnia 28 września wychowawcy klas przyjmują zdjęcia na legitymację szkolną. 

4) Świetlica czynna jest w każdym dniu zajęć szkolnych od godziny 6.30 do godziny 16:30. 

Dziecko do świetlicy można zapisać w pierwszym tygodniu września, poprzez złożenie 

deklaracji. Regulamin Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi 

im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

5) W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, zgodnie z regulaminem stołówki, umieszczonej 

na stronie internetowej. 

6) Miesiąc wrzesień będzie miesiącem adaptacyjnym i integracyjnym, dlatego istnieje 

możliwość przyprowadzenia dziecka do sali lekcyjnej i odebrania dziecka spod klasy. 

Z wyłączeniem okresu objętego reżimem sanitarnym. 

 

Adres e-mail szkoły: sp5@sp5.chorzow.pl 

Tel. 32 241 99 10 

Prosimy o zadbanie w całym roku o dobry humor i zapał do pracy. 
DYREKCJA SZKOŁY 


