1. osztályos tanszerlista
a 2021/2022-es tanévre
Váltócipő (nem papucs)
Tornazsák: fehér póló, rövidnadrág, zokni, fehér talpú tornacipő, lányoknak hajgumi
Tisztasági csomag: 100db-os papír zsebkendő, 1 csomag szalvéta, műanyag pohár (névvel)
Rajzdoboz, benne gyurma (natúr és színes is), 12 db-os filctoll, 12 db-os zsírkréta, 6 db-os tempera, 12 színű vízfesték,
ecsettál, 3 db ecset (4-es, 6-os, 10-es), törlőrongy, olló (balkezeseknek balkezes olló), 2 db ragasztó (1 folyékony és
1 stift)
3 db színes krepp papír (ne csak piros-fehér-zöld), 2 db nagy kartonpapír, 1 csomag hurkapálca
Rajztömb, benne rajztábla, 50 db famentes fehér rajzlap, 2 csomag 20X20 cm-es origami lapok, 10 db papírtányér,
10 db tortapapír, 20 db színes nyomtató lap
2 db gumis mappa egyéb papíroknak
Tolltartó: 4 db HB grafitceruza,1 db zöld színű ceruza, 2 db postairón (1 vékony és 1 vastag), 12 db-os színes ceruza,
1 db 15 cm-es egyenes vonalzó, puha radír, hegyező
Füzetek:

2 db négyzetrácsos füzet
2 db vonalas füzet (14-32)
2 db sima füzet
1 db hangjegy füzet (36-16)
1 db üzenő/leckefüzet
2 csomag írólap
100 db boríték
AIÓ speciális vonalazású füzetet én rendelem meg, utólag fizetendő

Egyéb eszközök: (ezeket egy kisebb dobozba kérném beletenni, ami elfér a padban)
1 doboz számolókorong
1 db logikai készlet
1 db műanyag óralap
1 db 100 cm-es papír mérőszalag
1 db kétoldalú, keret nélküli zsebtükör
3 db dobókocka
A tankönyveket az első tanítási napon kapják meg a gyerekek, melyekre névvel ellátott vignettát és átlátszó
könyvborítót kérnék!

Diákigazolvány igénylésének folyamata:
1. Okmányirodában: fénykép készül a gyermekről (ingyenes szolgáltatás) majd egy ún. NEK azonosító számot
tartalmazó adatlap (Nemzeti Egységes Kártyarendszer regisztrációs adatlap) készül a gyermek adatairól. Ezt az
adatlapot a szülőnek személyesen alá kell írnia.
szükséges okmányok: a gyermek személyi igazolványa és lakcímkártyája vagy a gyermek útlevele és
lakcímkártyája.
2. Az okmányiroda által kiállított NEK adatlap behozása az iskolába.
A diákigazolvány ingyenes.

Mindenkinek kellemes pihenést kívánok a nyárra!
Wiszberger Noémi tanító

