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Szanowni Państwo, Rodzice dzieci, które od 1 września 2020 roku będą 

uczniami klasy ISzkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza 

w Gryfinie słynie z tradycji morskich, dlatego serdecznie zapraszamy 

przyszłych „wilczków morskich” do niezwykłego rejsu z edukacją.  

Naszym wychowankom oferujemy naukę poprzez zabawę, poznanie świata 

przez  doświadczenia, wychowywanie do wartości, wychowanie patriotyczne, 

sport, szachy, rekreację i turystykę, naukę pływania, rozwijanie kreatywnego i 

logicznego myślenia. 
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ul. 9-go Maja 4, 74-100 Gryfino, tel.,fax. (091) 416-26-20, 

e- mail:sp2gryfino@wp.pl, www.sp2gryfino.edupage.org 



Państwa dzieci będą mogły korzystać z opieki specjalistów: logopedy, 

pedagoga, surdopedagoga, oligofrenopedagoga, terapeuty zajęć terapii 

pedagogicznej, terapeuty rozwijającego kompetencje emocjonalno-społeczne 

oraz terapeuty EEG Biofeedbeck dla dzieci z problemami emocjonalnymi.  

Wychowawcy klas mając na względzie dobro i bezpieczeństwo Państwa dzieci, 

zadbają o to, aby do szkoły przychodziły chętnie i z radością. Spotkania z 

wychowawcami klas I odbędą się 27.08.2020 r. o godz. 17.00 

Szkoła oferuje opiekę świetlicową dla dzieci rodziców pracujących. Uczniowie 

mogą korzystać z obiadów.  

Podręczniki, ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej i nauki języka obcego 

zapewnia szkoła. 

Podręcznik dla dzieci korzystających z lekcji religii w szkole rodzice zakupują 

samodzielnie : 

Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części) – pod redakcją: ks. dr Pawła  

Płaczka, Wyd. Świętego Wojciecha 

 

 

 



Poniżej przedstawiamy Państwu wyprawkę, którą prosimy skompletować przez okres 
wakacyjny: 

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021 

Wyprawka ucznia klasy I 

 

- blok rysunkowy mały  - 1 sztuka 

- blok techniczny mały – 2 sztuki 

- blok techniczny mały , kolor – 1 sztuka 

- blok techniczny duży  A3  biały – 1 sztuka 

- farby plakatowe 

- pędzelki 2 sztuki o różnych grubościach 

- plastelina 

- kredki pastelowe – olejne,  kredki świecowe 

- teczka tekturowa na gumkę – 1 sztuka 

- chusteczki higieniczne – 1 opakowanie 

- ręcznik papierowy – 1 rolka, papier ksero 1 ryza 



- piórnik z następującym wyposażeniem: 

3 ołówki, gumka, temperówka, nożyczki, linijka, klej w sztyfcie, kredki ołówkowe trójkątne- 
obuwie zmienne na jasnych spodach, może być to samo co na w-f 

Wyprawkę dostarczamy do wychowawcy w terminie, który zostanie podany na zebraniu we wrześniu 

Proszę podpisać wszystkie przybory  szkolne 

 WF – biała bawełniana koszulka, granatowe lub czarne spodenki + obuwie sportowe z białą 
gumową podeszwą (spakowane do podpisanego worka) 

 Strój galowy: biała bluzka, dziewczynki: granatowa lub czarna spódnica, chłopcy: spodnie 
czarne lub granatowe, kołnierz marynarski dla chłopców i dziewczynek 

 Strój codzienny: mundurek z logo szkoły (logo do zakupienia w sekretariacie szkoły w 
cenie 15 zł, dostępne od lipca) 

 Zdjęcie do legitymacji – podpisane z tyłu (imię, nazwisko, data urodzenia, adres dziecka) 

 

Wicedyrektor szkoły: 
Arleta Fabjańczuk  

 


