
GRADE 1 SUPPLY LIST – 2022/2023 
 

This list contains a larger quantity of school supplies, as it is prepared for the whole school year. All 
the school supplies should be marked with the student’s name and during the first week of the school 
year the teacher will collect and store them in the classroom. You are kindly asked to put all the school 
supplies into a carton box with student’s name on it. If you wish we can discuss the list during the 
meeting on the 1st September and buy some things together for the class (for example order special 
paints or paper). On September 1st the class teacher will also collect 50PLN per semester for additional 
supplies and extra treats (class money). 

Lista zawiera większą ilość przyborów, ponieważ została przygotowana na cały rok szkolny. Przybory 
proszę opisać imieniem i nazwiskiem dziecka i podczas pierwszego tygodnia nauczycie je zbierze i 
przechowa w klasie. Prosimy również o umieszczenie przyborów w kartonowym pudle z imieniem 
dziecka. Listę można przedyskutować na spotkaniu 1 września i zakupić razem pewne rzeczy dla klasy 
(np. zakupić specjalne farby czy papier). Na spotkaniu 1 września wychowawca będzie zbierać 50 zł 
na semestr na dodatkowe materiały i wydatki (klasowe). 

 
SUPPLIES PRZYBORY 

5 pencils 2HB 5 ołówków 2HB 
A pencilcase Piórnik 
An eraser Gumka do mazania 
A pencil sharpener Temperówka 
A pair of round-tip child scissors (or two pairs in 
case the first one goes missing) 

Nożyczki z zaokrągloną końcówką (lub dwie 
pary, w przypadku zgubienia) 

10 glue sticks (recommended UHU) 10 klejów w sztyfcie (najlepiej UHU) 
A transparent, clear ruler (no pictures on it) Linijka przezroczysta (bez obrazków) 
Colouring pencils (12 colours or more) Kredki (12 kolorów lub więcej) 
Oil pastels Pastele olejne 
3 paintbrushes, different thickness 3 pędzle do malowania farbami o różnej grubości 
Paints Farby 
An apron for art lessons Fartuszek na zajęcia plastyczne 
3 packages of plasticine 3 opakowania plasteliny 
1 A4 file box with crystal punched pockets Opakowanie koszulek foliowych A4 
3 files folder with an elastic band 3 teczki z gumką 
1 thick file binder (ring binder) Segregator (gruby) 
2 colour paper pads A4 and A3 (2 of each kind, 4 
altogether) 

Po 2 bloki kartek kolorowych rysunkowych A4 
oraz A3 

2 colour paper pads – construction paper A4 and 
A3 (2 of each kind, 4 altogether) 

Po dwa bloke techniczne z kolorowymi kartkami 
A4 i A5 

1 A3 white sketch pad with board paper 1 bloki techniczny biały A3 
4 A5 triple lined notebooks (coloured lines) 4 zeszyty w potrójne linie (kolorowe!) A5 
2 A4 grid paper notebooks 2 zeszyty w kratkę A4 
1 notebook with music paper (for musical notes) Zeszyt do nut 
2 boxes of tissues 2 opakowania chuteczek higienicznych 
Water bottle Butelka na wodę 
Sport suit: a T-shirt, shorts, tracksuit for 
exercises outside when it's chilly, sport shoes, an 
extra pair of socks, a PE bag. 

Ubiór sportowy (koszulka, dres w razie chłodu, 
obuwie sportowe, zapasowe skarpetki, worek do 
ubioru) 

   One set of clean clothes to be kept in the locker in 
case of an emergency (T-shirt, underwear, pants, 
socks). 

Jeden zestaw czystych ubrań na zmianę, który 
będzie w szafce ucznia na wszelki wypadek 
(koszulka, majtki, spodnie, skarpetki). 

 


