
GRADE 2 SUPPLY LIST – 2022/2023 
 

Dear Parents, I need children to have scissors, pen, pencil, rubber and a sharpener with them in their 
pencil cases. There will be a place prepared to keep the glue sticks, paper, crayons, markers, paints in 
the classroom, so they will not have to carry them every day. Please, put a name tag or write the 
name of your child on the supplies. Thank you very much for your cooperation. 
Drodzy rodzice, proszę, żeby dzieci zawsze miały przy sobie długopis, ołówek, gumkę, nożyczki  
i temperówkę w piórniku. W klasie przygotuję miejsce na kleje, kredki, pisaki, bloki, żeby dzieci nie 
musiały tego nosić codziennie. Proszę podpisać przybory szkolne, które zostaną w szkole. Z góry 
dziękuję. 

 
SUPPLIES PRZYBORY 

5 pencils  5 ołówków  
2 blue or black erasable pens 2 niebieskie lub czarne wymazywalne długopisy 
An eraser Gumka do mazania 
A pencil sharpener Temperówka 
A pair of round-tip child scissors Nożyczki z zaokrągloną końcówką 
10 glue sticks (recommended UHU) 10 klejów w sztyfcie (najlepiej UHU) 
A transparent, clear ruler (no pictures on it) 20cm Linijka przezroczysta (bez obrazków) 20cm 
Colouring pencils (12 colours) Kredki (12 kolorów) 
Markers, basic colours Pisaki, kolory podstawowe 
Oil pastels, 12 colours Pastele olejne (12 kolorów) 
3 paintbrushes, different thickness 3 pędzle do malowania farbami o różnej grubości 
Paints (8 colours) Farby plakatowe (8 kolorów) 
2 packages of plasticine 2 opakowania plasteliny 
2 file folders with an elastic band 2 x Teczka z gumką 
1 file binder (ring binder, preferably with only two 
rings, not 4, and with big rings) for portfolio 

Segregator (najlepiej z mechanizmem 
dwupierścieniowym, szeroki) 

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

Po 2 bloki kartek kolorowych, A4 oraz A3 

2 A3 and  2 A4 white sketch pads with board 
paper 

Po 2 bloki techniczne białe A3 oraz A4 

4 A4 grid paper notebooks 
2A4 line paper notebook 

4 zeszyty w kratkę A4 
2 zeszyty w linie A4 

1 notebook with music paper (for musical notes) 
preferably A4 

Zeszyt do nut, najlepiej w formacie A4 

2 boxes of tissues 
2 pack of wet tissues 

2 opakowania chusteczek higienicznych 
2 opakowania mokrych chusteczek 

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) 

Swimming pool supplies: swimming suit ( boys-
swimming trunks with no pockets, girls- one 
piece swimming suit), flip flops, towel, 
swimming goggles, swimming cap, hair dryer, 
comb/brush 

Na basen: strój kąpielowy (chłopcy- szorty 
bez kieszeni, dziewczynki- strój 
jednoczęściowy) klapki, ręcznik, okulary do 
pływania, czepek, suszarka, grzebień/szczotka 

50 PLN for additional supplies or other items 
needed in the course of  the lessons 

50 PLN na dodatkowe przybory lub inne 
potrzeby klasowe, które wynikną w toku 
prowadzenia zajęć 



 


