Szkoła podstawowa w Oakbrook 2018-2019
Uwaga: (*) Oznacza, że podana nazwa marki jest wymagana. Podane marki przyborów szkolnych wymagane są ze względów jakościowych. Przy
zastosowaniu takich przyborów szkolnych istnieje większe prawdopodobieństwo, że wystarczą one do końca roku szkolnego. W razie konieczności można
stosować zamienniki podanych marek.

Przedszkolaka II stopnia (zerówka) - Wszyscy uczniowie (o ile nie zaznaczono inaczej)
*2 opakowanie kredek świecowych marki Crayola
*1 opakowanie flamastrów zmywalnych marki Crayola
*4 markerów suchościeralnych marki Expo
*1 para nożyczek marki Fiskars
* 8 klejów w sztyfcie firmy Elmers
*12 ołówków - wyłącznie marki Ticonderoga (Sharpened)
*2 teczki kieszeniowe (podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka)
*1 opakowanie chusteczek higienicznych firmy Kleenex
*1 rolka ręczników papierowych
*1 opakowanie chusteczek pielęgnacyjnych dla niemowląt
*1 opakowanie chusteczek dezynfekujących marki Clorox lub Lysol
*2 para słuchawek do pozostawienia w szkole (podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka; proszę nie kupować słuchawek
dousznych)
*1 normalnej wielkości plecak (nie na kółkach)
*1 opakowanie woreczków foliowych na żywność o pojemności 1 galona
*1 opakowanie woreczków foliowych na żywność o pojemności 1 kwarty
* Karta do Biblioteki Publicznej w Wood Dale
* Ubrania na zmianę do pozostawienia w szafce dziecka, proszę podpisać
Uwaga: Nie ma konieczności podpisywania imieniem i nazwiskiem wszystkich przyborów szkolnych (z wyjątkiem teczek, słuchawek i ubrań na
zmianę), ponieważ większość z nich będzie udostępniana innym uczniom.

Pierwszoklasisty
*24 ołówki - nr 2 marki Dixon Ticonderoga z gumką do mazania, zatemperowane
2 duże różowe gumki do mazania
1 pudelko gumek na olowek
1 opakowanie kredek świecowych marki Crayola - 24 sztuki lub 48 sztuk
1 opakowanie kredek ołówkowych marki Crayola - 24 sztuk
1 opakowanie flamastrów zmywalnych marki Crayola - 8 lub 10 sztuk
1 opakowanie markerów suchościeralnych marki Expo
2 teczki - plastikowe, dwukieszeniowe - 1 niebieska, 1 żółta
1 plastikowy teczka z przezroczystą wkładką z przodu
*20 klejów w sztyfcie marki Elmer’s
1 para nożyczek marki Fiskars - ostro zakończone, dla dzieci, 5"
*1 temperówka - z pojemnikiem Tug Brand
1 mały piórnik na przybory szkolne wielkości maks. 8” x 5” x 2"
2 duże opakowania chusteczek higienicznych
1 opakowanie chusteczek marki Lysol
1 opakowanie woreczków foliowych na żywność o pojemności 1 galona zamykanych na
suwak - 20 sztuk
1 opakowanie woreczków foliowych na żywność o pojemności 1 kwarty zamykanych na
suwak - 25 sztuk
1 opakowania chusteczek pielęgnacyjnych dla niemowląt - normalne opakowanie - 150
sztuk lub więcej
1 żółty zakreślacz (jaskrawy flamaster)
1 segregator 3-ringowy (kółka z zatrzaskiem) - szerokość 1”, panoramiczny (z
przezroczystą kieszenią na froncie) (Welter only)
1 para słuchawek dousznych lub nausznych z prostym wtykiem do pozostawienia w szkole
Karta do Biblioteki Publicznej w Wood Dale
1 plecak - nie na kółkach
1 para obuwia sportowego, do pozostawienia w szafce - podpisana imieniem i nazwiskiem
1 komplet ubrań na zmianę do pozostawienia w szafce, podpisany imieniem i nazwiskiem
1 zeszyty w szeroką linię na spirali
Niektóre przybory szkolne będą udostępniane innym uczniom

Drugoklasisty
5 plastikowe teczki z potrójnym zapięciem skoroszytowym (3 pary wąsów) i z
kieszeniami (1 niebieska, 1 czerwona, 1 zielona,1 żółty)
1 papierowy folder z potrójnym zapięciem(fioletowy)
*36 ołówków, zatemperowanych - wyłącznie marki Ticonderoga
*1 opakowanie (24 sztuki) kredek świecowych marki Crayola
2 duże różowe gumki do mazania
*18 klejów w sztyfcie - wyłącznie marki Elmer
1 duża rolka ręczników papierowych (tylko dla chłopców)
1 para nożyczek
1 opakowanie flamastrów zmywalnych - 8 klasycznych kolorów - gruba końcówka
1 Linijka, 12", 1/16 oraz oznaczenie milimetrowe - drewniana, odporna na zginanie
2 opakowania chusteczek pielęgnacyjnych lub nawilżanych dla niemowląt - proszę
nie kupować opakowań uzupełniających
2 żółte zakreślacze (jaskrawe flamastry)
2 marker suchościeralny
1 opakowanie kredek ołówkowych (12 różnych kolorów), 7"
1 Plastikowy piórnik (5” x 8" x 2,25")
3 zeszyty na spirali do pojedynczych przedmiotów, szeroka linia, 70 stron
2 opakowania chusteczek higienicznych, 175 szt. - w późniejszym czasie może
zaistnieć potrzeba większej ilości
1 duże opakowanie woreczków foliowych zamykanych na suwak - POJEMNOŚĆ 1
GALONA (tylko dziewczyny)
1 duże opakowanie woreczków foliowych zamykanych na suwak - POJEMNOŚĆ 1
KWARTY (tylko dla chłopców)
Segregator o szerokości 1”
1 opakowanie chusteczek marki Clorox (tylko dziewczyny)
2 para słuchawek dousznych lub nausznych do pozostawienia w szkole
1 mały notatnik 4x6
2 pakiety notatek Post-It
dodawanie i odejmowanie kart flash 0-20
1 para obuwia sportowego (sznurowanego) do pozostawienia w szafce i podpisana
imieniem i nazwiskiem
1 plecak - nie na kółkach
1 komplet ubrań na zmianę do pozostawienia w szafce, podpisany imieniem i
nazwiskiem
Niektóre przybory szkolne będą udostępniane innym uczniom

