
Wyprawka ucznia oddziału przedszkolnego  
w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich  

w roku szkolnym 2021.2022 
 

 

 Podręczniki: 

 Kształcenie zintegrowane: Tropiciele Sześciolatek (roczne przygotowanie 
przedszkolne), Wydawnictwo WSiP  

 Religia: „ Kocham Pana Jezusa (dwie części), nr AZ-04-01/18-PO-3/20, red. ks. 
dr Paweł Płaczek 

 Za zakup podręczników odpowiadają rodzice. 

 Podręczniki, ćwiczenia, karty pracy podpisujemy imieniem i nazwiskiem ucznia 
w prawym dolnym rogu, na zewnętrznej okładce. 

 

 Przybory: 

 Piórnik: 2 ołówki, kredki grube i miękkie najlepiej bambino, gumka, 
temperówka, nożyczki z zaokrąglonym czubkiem, klej biurowy w sztyfcie 

 1 zeszyt 16 kartkowy obłożony przezroczystą okładką-dzienniczek 
(podpisujemy tylko imieniem i nazwiskiem ucznia) 

 Materiały plastyczne podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia: blok 
rysunkowy biały A4, blok techniczny biały, czarny i kolorowy formatu A4, 
plastelina jedno opakowanie, klej Magic, farby plakatowe 12 sztuk, 2 pędzelki 
6 i 12, kubek do wody, małe pastele, 1 zeszyt papierów kolorowych, teczka na 
gumkę na prace plastyczne 

 Strój sportowy (podpisany) w worku: tenisówki, spodenki, koszulka 

 Pantofle domowe, które uczeń zakłada na czas pobytu w szkole 

 Przybory higieniczne: - wychowawca we wrześniu poda terminy przynoszenia 
przyborów higienicznych:  1 mydło w płynie 450ml, 2 rolki ręczników 
papierowych, 1 rolka papieru toaletowego, 1 kartonik chusteczek 
higienicznych 100szt. 

 

  



Ważne informacje dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w Oddziale Przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu 

 na rok szkolny 2021/2022 
 

 Oddział Przedszkolny 
 Godziny pracy oddziału przedszkolnego 6.30- 17.00 
 Godziny dydaktyczne 7.45 - 12.45, godziny mogą się wydłużyć jeśli w danym 

dniu będzie religia lub j. angielski (obowiązkowe) 
 Godziny opiekuńcze - pozostałe godziny (nieobowiązkowe) 

 Określenie godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym 
 Karty pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym u wychowawcy 

 Posiłki 
 Pierwsze i drugie śniadanie dzieci przynoszą z domu 
 Do śniadania dzieci dostają herbatę, która jest opłacana z pieniędzy klasowych 
 Obiady ( jedno lub dwa dania ) opłacamy w stołówce szkolnej za miesiąc  

z góry.  
 Istnieje również możliwość zakupienia posiłku doraźnie ( pierwsze lub drugie 

danie) -  zgłoszenie chęci wykupienia obiadu w danym dniu do godziny 10.30 
do Pań z kuchni. 

 Osoby, które będą korzystać z obiadów opłacanych przez MOPR powinny 
zgłosić się do powyższej placówki jeszcze w czasie wakacji, w przeciwnym 
razie pomoc nie obejmuje miesiąca września. Informacje pod numerem  
61 878 48 73 

 Jeśli dziecko nie będzie jadło obiadów wówczas przynosi z domu drugie 
śniadanie 

 Menu tygodniowe znajduje się na tablicy przy wejściu do stołówki oraz na 
stronie internetowej szkoły 

 Dzieci w swojej sali mają do dyspozycji wodę mineralną niegazowaną, z której 
korzystają cały rok szkolny, opłata na rok zostanie ustalona we wrześniu. 

 Zajęcia dodatkowe 
 Bezpłatne: religia, gimnastyka korekcyjna, język angielski, logopedia, zajęcia  

z psychologiem i pedagogiem szkolnym,  
Zajęcia z religii i j. angielskiego odbywają się w trakcie zajęć dydaktycznych, 
pozostałe zajęcia dodatkowe odbywają się po zajęciach obowiązkowych. 

 Zasady bezpieczeństwa dla dzieci 
 Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego przyprowadzają i odbierają dzieci z rąk 

wychowawcy 
 W pierwszych dniach przy odbiorze dziecka należy pokazać dowód osobisty 
 W szkole w wybrane dni obecna jest pielęgniarka (grafik podany zostanie we 

wrześniu) 

 Aktualności oraz dokumenty szkolne dostępne są na stronie szkoły: 
www.sp77poznan.pl    

http://www.sp77poznan.pl/

