
Informacje dla Rodziców  

GRUPA 4- latków 2020/2021 

 

Drodzy rodzice, przed nami wspólny rok dbania o dobry rozwój waszych 

dzieci. 

 Prosimy o zakupienie pakietu: 

1) „Planeta dzieci”  4- latki, wyd. WSiP 

2) Religia: „Świat dziecka Bożego”, Autor ( D. Kurpiński, J. Snopek, 

Jedność, Kielce) 

3) J.Angielski: „My Little Island”, poziom 2, wyd. Pearson 

Proponujemy również składkę 60zł na wspólną wyprawkę, z której zostaną 

zakupione potrzebne przybory dla dzieci: farby, kredki, nożyczki, kleje, 

plasteliny, kolorowy papier i inne potrzebne akcesoria do pracy i zabawy. 

Dzieci będą również potrzebowały: kapcie z jasną podeszwą, szczoteczkę 

do zębów, pastę do zębów, komplet ubrań na zmianę, grzebień w 

kosmetyczce (dotyczy dziewczynek), worek ze strojem gimnastycznym 

(biała koszulka, ciemne spodenki, skarpetki). 

                      

Bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanego oraz bezpiecznego 

wypoczynku wakacyjnego. 

Wychowawcy grupy:   Paulina Wąsik  ,    Magdalena Świątek 

Informacja dla Rodziców 

GRUPA 4,5- latków 2020/2021 

 

Drodzy rodzice, przed nami wspólny rok dbania o dobry rozwój waszych 

dzieci. 

Jako nauczyciel prowadzący, bardzo proszę o zakupienie pakietu: 

1) Planeta dzieci  4- latki, Wydawnictwo WSiP ( zakup we wrześniu 

przez Radę Rodziców) 

2) Religia: Świat dziecka Bożego, Autor ( D. Kurpiński, J. Snopek, 

Jedność, Kielce) 

3) J. Angielski: „My Little Island”, poziom 2, wyd. Pearson 

 

1) Planeta dzieci 5- latek, Wydawnictwo WSiP ( Zakup we wrześniu 

przez Radę Rodziców) 

2) Religia: Spotkanie dzieci Bożych, Autorzy ( D. Kurpiński, J. Snopek, 

Jedność, Kielce 

3) J. Angielski: „My Little Island”, poziom 3, wyd. Pearson 

Proponujemy również składkę 60zł na wspólną wyprawkę, z której zostaną 

zakupione potrzebne przybory dla dzieci: farby, kredki, nożyczki, kleje, 

plasteliny, kolorowy papier i inne potrzebne akcesoria do pracy i zabawy. 

Dzieci będą również potrzebowały: kapcie z jasną podeszwą, komplet 

ubrań na zmianę, grzebień w kosmetyczce (dotyczy dziewczynek), worek ze 

strojem gimnastycznym (biała koszulka, ciemne spodenki, skarpetki). 

Wychowawca grupy: Katarzyna Michalak 

 



Informacje dla Rodziców  

GRUPA 5- latków 2020/2021 

 

Drodzy rodzice, przed nami wspólny rok dbania o dobry rozwój waszych 

dzieci. 

Jako nauczyciel prowadzący, bardzo proszę o zakupienie pakietu: 

1) Nowe przygody Olka i Ady, poziom BB+, Wydawnictwo MAC 

2) Religia: Spotkanie dzieci Bożych, Autorzy ( D. Kurpiński, J. Snopek, 

Jedność, Kielce 

3) J. Angielski: „My Little Island”, poziom 3, wyd. Pearson 

 

Proponuję również składkę 60zł na wspólną wyprawkę, z której zostaną 

zakupione potrzebne przybory dla dzieci: farby, kredki, nożyczki, kleje, 

plasteliny, kolorowy papier i inne potrzebne akcesoria do pracy i zabawy. 

Dzieci będą również potrzebowały: kapcie z jasną podeszwą, worek ze 

strojem gimnastycznym ( biała koszulka, ciemne spodenki, skarpetki). 

                      

Bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę udanego oraz bezpiecznego 

wypoczynku wakacyjnego. 

Wychowawca grupy: Hanna Dulek 

 

Informacje dla Rodziców  

GRUPA 5, 6- latków 2020/2021 

 

Drodzy rodzice, przed nami wspólny rok dbania o dobry rozwój waszych 

dzieci. 

Jako nauczyciel prowadzący, bardzo proszę o zakupienie pakietu: 

1) Odkrywamy siebie, poziom BB+ 5/6latek złota kolekcja , 

Wydawnictwo MAC 

2) Religia 5- latek: Spotkanie dzieci Bożych, Autorzy ( D. Kurpiński, J. 

Snopek, Jedność, Kielce 

3) J. Angielski: : „My Little Island”, poziom 3( 5- latek), wyd. Pearson 

 

2) Religia 6- latek: Tak! Jezus mnie kocha, Autorzy ( red. Ks. K. Mielnicki, 

E. Kondrak 

3) J. Angielski: „ New English Adventure Starter”( 6- latek) wyd. Pearson 

Proponuję również składkę 60zł na wspólną wyprawkę, z której zostaną 

zakupione potrzebne przybory dla dzieci: farby, kredki, nożyczki, kleje, 

plasteliny, kolorowy papier i inne potrzebne akcesoria do pracy i zabawy. 

Dzieci będą również potrzebowały: kapcie z jasną podeszwą, worek ze 

strojem gimnastycznym ( biała koszulka, ciemne spodenki, skarpetki). 

                      

Bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę udanego oraz bezpiecznego 

wypoczynku wakacyjnego. 

Wychowawca grupy: Wioletta Kutzmer 



Informacje dla Rodziców  

GRUPA 6- latków 2020/2021 

 

Drodzy rodzice, przed nami wspólny rok dbania o dobry rozwój waszych 

dzieci. 

 Prosimy o zakupienie pakietu: 

1) Planeta dzieci 6- latki, wyd. WSiP 

2) Język Angielski: „ New English Adventure Starter” wyd. Pearson 

3) Religia: „Tak! Jezus mnie kocha” ( red. Ks. Mielnicki, E. Kondrak) 

Proponujemy również składkę 60zł na wspólną wyprawkę, z której 

zostaną zakupione potrzebne przybory dla dzieci: farby, kredki, 

nożyczki, kleje, plasteliny, kolorowy papier i inne potrzebne akcesoria 

do pracy i zabawy. 

Dzieci będą również potrzebowały: kapcie z jasną podeszwą, worek ze 

strojem gimnastycznym ( biała koszulka, ciemne spodenki, skarpetki). 

                      

Bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanego oraz bezpiecznego 

wypoczynku wakacyjnego. 

Wychowawcy:  Ż. Klotzka   ,    M. Naczk 

 

Informacje dla Rodziców  

GRUPA 3,4- latków 2020/2021 

 

Drodzy rodzice, przed nami wspólny rok dbania o dobry rozwój waszych 

dzieci. 

Jako nauczyciel prowadzący, bardzo proszę o zakupienie pakietu: 

1) Planeta dzieci 4- latki, wyd. WSiP 

2) J. Angielski: „ My Little Island” poziom 1 ( 3- latki) wyd. Pearson 

3) Religia: „ Radosne dzieci Boże” Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek, 

Jedność, Kielce.( 3- latki) 

 

2) J. Angielski: „ My Little Island” poziom 2 ( 4- latki) wyd. Pearson 

3) Religia: „ Świat dziecka Bożego” Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek, 

Jedność, Kielce.( 4- latki) 

Proponujemy również składkę 60zł na wspólną wyprawkę, z której zostaną 

zakupione potrzebne przybory dla dzieci: farby, kredki, nożyczki, kleje, 

plasteliny, kolorowy papier i inne potrzebne akcesoria do pracy i zabawy. 

Dzieci będą również potrzebowały: kapcie z jasną podeszwą, 

szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, komplet ubrań na zmianę, 

grzebień w kosmetyczce (dotyczy dziewczynek), worek ze strojem 

gimnastycznym (biała koszulka, ciemne spodenki, skarpetki). 

                      

Wychowawcy:  Aleksandra Serwańska 

 



Informacje dla Rodziców  

GRUPA 3- latków 2020/2021 

 

Drodzy rodzice, przed nami wspólny rok dbania o dobry rozwój waszych 

dzieci. 

Jako nauczyciel prowadzący, bardzo proszę o zakupienie pakietu: 

1) „Planeta dzieci”  3- latki, wyd. WSiP 

2) Religia: „Radosne dzieci Boże”, Autor ( D. Kurpiński, J. Snopek, 

Jedność, Kielce) 

3) J.Angielski: „My Little Island”, poziom 1, wyd. Pearson 

Proponujemy również składkę 60zł na wspólną wyprawkę, z której zostaną 

zakupione potrzebne przybory dla dzieci: farby, kredki, nożyczki, kleje, 

plasteliny, kolorowy papier i inne potrzebne akcesoria do pracy i zabawy. 

Dzieci będą również potrzebowały: kapcie z jasną podeszwą, szczoteczkę 

do zębów, pastę do zębów, komplet ubrań na zmianę, grzebień w 

kosmetyczce (dotyczy dziewczynek), worek ze strojem gimnastycznym 

(biała koszulka, ciemne spodenki, skarpetki). Komplet pościeli ( poduszka, 

kocyk, kołderka) 

                      

Bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanego oraz bezpiecznego 

wypoczynku wakacyjnego. 

Wychowawca grupy:   Jadwiga Ruszewska 

 

 


