Tanévkezdés az általános iskolában

Lassan véget ér a nyár, hamarosan kezdődik a tanítás - ilyenkor a családok rendszerint a taneszközök
beszerzésével foglalkoznak. Valószínűleg a leendő első osztályos tanulók várják legjobban a
tanévkezdést, az ő szüleiknek szeretnék segítséget adni a következő listával a taneszközök
megvásárlásához.
Eszközlista 1. osztály
Magyar nyelv és irodalom: 2 db vonalas füzet (14-32), 4 csomag írólap, 2 db sima füzet.
Matematika: 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db rövid vonalzó (tolltartóba), 1 db hosszú vonalzó (30 cm), 1
csomag korong, 1 csomag pálcika, 1 db mérőszalag.
Rajz / Technika: 1 db irattartó, 50 db famentes rajzlap A4, 1 doboz zsírkréta, 1 doboz fehér gyurma, 12
színű vízfesték, 1 doboz 6 színű tempera, 1 db vizes edény, ecset 4-es, 10-es, 12-es, 1 db jól vágó olló, 2
db PRITT stift ragasztó, színes lapok.
Testnevelés: tornazsák, tornacipő, fehér póló, kék vagy fekete nadrág, zokni, kisméretű törölköző,
szabadidő nadrág.
Tisztasági csomag: 2 csomag papír zsebkendő, 1 csomag WC papír, 1 db műanyag pohár, 1 db
folyékony szappan, 1 cs. papírtörlő, 1 cs. szalvéta, + benti cipő
Tolltartóban: 3 db grafitceruza HB, 2 db grafitceruza B, 2 db radír, 2 db vékony sötétkék ceruza, 2 db
vékony sötétzöld ceruza, színes ceruzák (min.6 szín), 1 db ceruzahegyező.
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azonosítószámú „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” c.
projekt keretében ebben a tanévben is kiosztásra kerülnek tanszercsomagok a HH/HHH gyermekeknek.
A tanszercsomagok az alábbi kiszerelésben készülnek:
 első osztályos induló tanszercsomag tartalma: felszerelt tolltartó, grafitceruza, négyzethálós füzet A5,
vonalas füzet A5, sima füzet A5, írólap, műszaki rajzlap A4, vonalzó, mappa rajzoknak, ragasztó stift,
vízfesték, szőrecset, ecsettál, zsírkréta, barkácsolló, diákigazolvány tartó, logikai játék, óralap,
postairón, számolópálcika, számolókorong, mérőszalag, tisztasági csomag.
 alsó tagozatos (2-4. osztályos) tanszercsomag (évfolyamonként) tartalma: grafitceruza, golyóstoll,
színesceruza, radír, négyzethálós füzet A5, vonalas füzet A5, sima füzet A5, írólap, műszaki rajzlap A4,
vonalzó, mappa rajzoknak, ragasztó stift, vízfesték, szőrecset, ecsettál, barkácsolló.
 felső tagozatos (5-8. osztály) tanszercsomag: tartalma: grafitceruza, golyóstoll, színesceruza, radír,
körző, vonalzó, háromszögvonalzó, szögmérő, négyzethálós füzet A4, vonalas füzet A4, sima füzet A4,
műszaki rajzlap A4, mappa rajzoknak.
Mivel a köznevelésért felelős államtitkár bejelentése szerint várhatóan hagyományos keretek között
kezdődik meg a 2020/2021-es tanév, iskolánkban a tanévnyitó ünnepség szeptember 1-jén 8.00 órakor
kezdődik. Az első napon osztályfőnöki órák lesznek megtartva. A tankönyveket és a buszbérletet is az
első nap kapják meg a tanulók, illetve az étkezési igényeket is ekkor lehet majd leadni.
Sikeres és örömmel teli iskolakezdést kívánok mindenkinek!
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