HELYISÉG-ÉS TANESZKÖZJEGYZÉK
2020/2021. tanév
HELYISÉGEK / KISZOLGÁLÓHELYISÉGEK JEGYZÉKE
„B” épület

„A” épület
tanterem

16

csoportterem

2

fejlesztő szoba

4

tanári szoba

szaktanterem: ének, informatika

2

tanműhely: tankonyha (2), tanudvar
iskolapszichológusi szoba
tornaterem (fiú és lányöltözővel,
benne kialakított zuhanyzóval, WC
helyiséggel)

tanterem

4

csoportszoba

1

1

fejlesztő szoba

2

aula (közösségi tér)

1

szaktanterem: technika, háztartástan,
szövés

3

3

személyzeti WC helyiség

1

tanműhely. tankonyha, asztalos
műhely, tanbolt

3

1

tanulói WC helyiség

1-1

tornaszoba (fiú és lányöltözővel,
benne kialakított zuhanyzóval, WC
helyiséggel)

1

tűzoltókészülék

2

sportszertár

1

1

tanterem

„C” épület
5

gyógytestnevelési, erőnléti terem

2

tanári szoba

2

sportudvar

1

aula (közösségi tér)

2

intézményvezetői iroda

1

porta

1

intézményvezető helyettesi iroda

1

személyzeti WC helyiség

2

iskolatitkári iroda

1

tanulói WC helyiség

2-2

tanári szoba

1

WC helyiség és mosdó
mozgáskorlátozottak számára
felszerelve

1

könyvtár

1

technikai alkalmazotti helyiség

1

orvosi szoba

1

raktárhelyiség

6

általános szertár

2

egészségügyi láda

1

karbantartó műhely

1

tűzoltókészülék

5

sportszertár

2

aula (közösségi tér)

2

porta

1

ebédlő

1

melegítőkonyha

1

tálaló, mosogató

1

élelmiszerhulladék-tároló

1

személyzeti WC helyiség

3

tanulói WC helyiség

3-3

WC helyiség és mosdó
mozgáskorlátozottak számára
felszerelve

3

technikai alkalmazotti mosdózuhanyzó, WC helyiség

1

egyéb tároló

1

orvosi szekrény

1

egészségügyi láda

5

tűzoltókészülék

11

TANESZKÖZÖK JEGYZÉKE

Általános iskola (katolikus osztály)
Tantárgy
Magyar nyelv és
irodalom

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

3 db füzet 14/32 számú

3 db füzet 16/32 számú

3 db füzet 12/32 számú

Magyar nyelv

-

-

-

Magyar irodalom

-

-

-

Dráma és színház

-

-

-

-

-

Idegen nyelv

Matematika

Hittan
Környezetismeret
Történelem
Természettudomány
Ének – zene

Vizuális kultúra

2 db 27/32 számú füzet
1 doboz számolókorong
1 csomag színes pálcika
2 db dobókocka
1 csomag szám és
jelkártya
játék óra
logikai lapok
2 db postairon
(kék-piros)
1 db A/5-ös sima füzet
1 db füzet 14/32 számú
1 db A/5-ös kottafüzet
színes ceruzák
(12 db-os)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes
rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy

2 db 27/32 számú füzet
játékpénz
100-as mérőszalag
játék óra

2 db 27/32 számú füzet
dobókocka
játék óra
zsebtükör

1 db A/5-ös sima füzet
1 db füzet 16/32 számú
1 db A/5-ös kottafüzet
színes ceruzák
(12 db-os)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes
rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy

1 db A/5-ös sima füzet
1 db füzet 12/32 számú
1 db A/5-ös kottafüzet
színes ceruzák
(12 db-os)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes
rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy

4. évfolyam
3 db füzet 21/32 számú
-

5. évfolyam
-

1 db A/4 –es
négyzethálós füzet
derékszögű vonalzó
hosszú vonalzó
körző

1 db A/4-es vonalas
füzet
2 db A/4-es vonalas
füzet
1 db A/5-ös vonalas
füzet
1db A/4-es vonalas füzet
szótárfüzet
2 db A4-es
négyzetrácsos füzet
2 db A4-es sima füzet
vonalzókészlet
körző

1 db A/5-ös sima füzet
1 db füzet 21/32 számú
1 db A/5-ös kottafüzet
színes ceruzák
(12 db-os)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes
rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy

1 db A/5-ös sima füzet
1db A/4-es vonalas füzet
1 db A/4-es sima füzet
1 db A/4-es kottafüzet
színes ceruzák
(12 db-os)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes
rajzlap
vízfesték (12 db-os)
tempera festék
ecsetek (2-4-6-8-10-es)

1 db füzet 21/32 számú

festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 cipősdoboz

festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 cipősdoboz

festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 cipősdoboz

Technika és tervezés/
Technika, életvitel és
gyakorlat

1 db tompa végű olló
1 db tompa végű olló
2 db stift ragasztó
2 db stift ragasztó
1 db folyékony ragasztó
1 doboz színtelen
1 doboz színtelen
gyurma
gyurma
1 csomag négyzet alakú 1 csomag négyzet alakú
origami hajtogató lap
origami hajtogató lap
1 csomag színes papírlap 1 csomag színes
papírlap

1 db hegyes végű olló
2 db stift ragasztó
1 db folyékony ragasztó
1 doboz színtelen
gyurma
1 csomag négyzet alakú
origami hajtogató lap
1 csomag A/4 színes
papírlap
1 csomag hurkapálcika

Digitális kultúra/
Informatika

-

-

1 db füzet 12/32 számú

Testnevelés és sport

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló

Egyéb

tolltartó
1 db kisvonalzó
5 db HB grafit ceruza
hegyező, radír
1 db A/4 iratgyűjtő
leckefüzet
váltócipő

tolltartó
1 db kisvonalzó
5 db HB grafit ceruza
hegyező, radír
1 db A/4 iratgyűjtő
leckefüzet
váltócipő

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
tolltartó
1 db kisvonalzó
5 db HB grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap
leckefüzet
váltócipő

festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 cipősdoboz
1 db hegyes végű olló
1 db vonalzó
2 db stift ragasztó
1 db folyékony ragasztó
1 doboz színtelen
gyurma
1 csomag négyzet alakú
origami hajtogató lap
1 csomag A/4 színes
papírlap
1 csomag hurkapálcika
1 db füzet 12/32 számú
tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
tolltartó
1 db kisvonalzó
5 db HB grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap
leckefüzet
váltócipő

törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 cipősdoboz
1 db A/5-ös vonalas
füzet
1 db hegyes végű olló
1 db vonalzó
2 db stift ragasztó
1 db folyékony ragasztó
1 csomag A/4 színes
papírlap
1 csomag hurkapálcika
(a további anyagokat az
iskola biztosítja)
1 db A/5-ös
négyzetrácsos füzet
tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
tolltartó
1 db kisvonalzó
5 db HB grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap
leckefüzet
váltócipő

Általános iskola (SNI –enyhe értelmi fogyatékosok osztálya)
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Matematika

Etika
Környezetismeret
Ének – zene
Vizuális kultúra

Technika és tervezés/
Technika, életvitel és
gyakorlat

1. évfolyam
1 db szélesvonalközű/nagy
vonalközű füzet GYL-6
1 db gyengén látók / nagy
négyzetrácsos füzet GYL 6
1 doboz számolókorong
1 csomag színes pálcika
2 db dobókocka
1 csomag szám és jelkártya
játék óra
logikai készlet
2 db postairon (kék-piros)
1 db A/5-ös sima füzet
1 db A/5-ös kottafüzet
színes ceruzák
(12 db-os)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 cipősdoboz
1 db tompa végű olló
2 db stift ragasztó
1 doboz színtelen gyurma
1 csomag négyzet alakú
origami hajtogató lap
1 csomag színes papírlap

2. évfolyam
3 db füzet 16/32 számú

3. évfolyam
3 db füzet 12/32 számú

4. évfolyam
3 db füzet 21/32 számú

2 db 27/32 számú füzet
játékpénz
100-as mérőszalag
játék óra
játék hőmérő
1 doboz számolókorong
1 csomag színes pálcika

2 db 27/32 számú füzet
dobókocka
játék óra
játék hőmérő
zsebtükör
30-cm-es vonalzó

3 db négyzethálós füzet
1 db sima füzet
körző
vonalzókészlet (3 db-os)
játék hőmérő
zsebtükör

1 db A/5-ös sima füzet
1 db A/5-ös kottafüzet
színes ceruzák
(12 db-os)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 cipősdoboz
1 db tompa végű olló
2 db stift ragasztó
1 db folyékony ragasztó
1 doboz színtelen gyurma
1 csomag négyzet alakú
origami hajtogató lap
1 csomag színes papírlap

1 db A/5-ös sima füzet
1 db füzet 12/32 számú
1 db A/5-ös kottafüzet
színes ceruzák
(12 db-os)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 cipősdoboz
1 db hegyes végű olló
2 db stift ragasztó
1 db folyékony ragasztó
1 doboz színtelen gyurma
1 csomag négyzet alakú
origami hajtogató lap
1 csomag A/4 színes papírlap
1 csomag hurkapálcika

1 db A/5-ös sima füzet
1 db füzet 21/32 számú
1 db A/5-ös kottafüzet
színes ceruzák
(12 db-os)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 cipősdoboz
1 db hegyes végű olló
1 db vonalzó
2 db stift ragasztó
1 db folyékony ragasztó
1 doboz színtelen gyurma
1 csomag négyzet alakú
origami hajtogató lap
1 csomag A/4 színes papírlap
1 csomag hurkapálcika

Informatika
Testnevelés/
Testnevelés és sport
Egyéb

Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv

Matematika

Etika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Hon-és népismeret
Természettudomány/
Természetismeret
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
tolltartó
1 db kisvonalzó
5 db HB grafit ceruza
hegyező, radír
1 db A/4 iratgyűjtő
leckefüzet
váltócipő

5. évfolyam
4db vonalas füzet 21/32
4 db négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet
vonalzókészlet (3 db-os)
1 db körző
1 db szögmérő
1db műanyag óra
1db hőmérő
1 db vonalas füzet 21/32
1 db vonalas füzet 21/32
1 db vonalas füzet 21/32
1 db vonalas füzet 21/32
1 db vonalas füzet 21/32
1 db kotta füzet
színes ceruzák
(12 db-os)
1 doboz zsírkréta
36 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
tolltartó
1 db kisvonalzó
5 db grafit ceruza
hegyező, radír
1 db A/4 iratgyűjtő
leckefüzet
váltócipő

6. évfolyam
4db nagyméretű 81/32
4 db négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet
vonalzókészlet (3 db-os)
1 db körző
1 db szögmérő
1db műanyag óra
1db hőmérő
1 db vonalas füzet 21/32
1 db nagyméretű vonalas
81/32
1 db vonalas füzet 21/32
1 db nagyméretű vonalas
füzet 81/32
1 db vonalas füzet 21/32
1 db kotta füzet
színes ceruzák
(12 db-os)
1 doboz zsírkréta
36 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)

1 db füzet 12/32 számú
tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
tolltartó
1 db kisvonalzó
5 db grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap
leckefüzet
váltócipő
7. évfolyam

1 db füzet 12/32 számú
tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
tolltartó
1 db kisvonalzó
5 db grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap
leckefüzet
váltócipő
8. évfolyam

2 db vonalas füzet (21/32)
1 db vonalas füzet (21/32)
1 db négyzetrácsos füzet
1 db egyenes vonalzó
1 db derékszögű vonalzó
1 db szögmérő
1 db körző

2 db vonalas füzet (21/32)
1 db vonalas füzet (21/32)
1 db négyzetrácsos füzet
1 db egyenes vonalzó
1 db derékszögű vonalzó
1 db szögmérő
1 db körző

1 db vonalas füzet 21/32
1 db vonalas füzet (21/32)

1 db vonalas füzet 21/32
1 db vonalas füzet (21/32)

3 db vonalas füzet (21/32)

3 db vonalas füzet (21/32)

1 db vonalas füzet (21/32)

1 db vonalas füzet (21/32)

színes ceruzák
(12 db-os)
1 doboz zsírkréta
36 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)

színes ceruzák
(12 db-os)
1 doboz zsírkréta
36 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)

Informatika
Technika és tervezés/
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés/
Testnevelés és sport

Egyéb

ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 cipősdoboz
olló, ragasztó
színes papír
1 db négyzetrácsos füzet
színes ceruzák, zsírkréta,
vízfesték, ecset, vizes tál, olló,
ragasztó, színes papír,36 db
rajzlap
torna zsák: tornacipő, -póló,
rövidnadrág
tolltartó
4 db HB grafit ceruza,
radír, hegyező,
lecke-, üzenőfüzet
váltócipő
1 db A/4 iratgyűjtő

ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 cipősdoboz
olló, ragasztó
színes papír
1 db négyzetrácsos füzet
színes ceruzák, zsírkréta,
vízfesték, ecset, vizes tál,
olló, ragasztó, színes papír,36
db rajzlap
torna zsák: tornacipő, -póló,
rövidnadrág
tolltartó
4 db HB grafit ceruza,
radír, hegyező,
lecke-, üzenőfüzet
váltócipő
1 db A/4 iratgyűjtő

ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 cipősdoboz
olló, ragasztó
színes papír
1 db négyzetrácsos füzet

ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 cipősdoboz
olló, ragasztó
színes papír
1 db négyzetrácsos füzet

tolltartó
4 db HB grafit ceruza,
színes ceruzák,
radír, hegyező,
lecke-, üzenőfüzet
váltócipő
1 db A/4 iratgyűjtő

tolltartó
4 db HB grafit ceruza,
színes ceruzák,
radír, hegyező,
lecke-, üzenőfüzet
váltócipő
1 db A/4 iratgyűjtő

Általános iskola (SNI –középsúlyos értelmi fogyatékosok osztálya)
Tantárgy
Kommunikáció
Olvasás – írás

Számolás – mérés

1. évfolyam
1 db A/4 mappa
1 db A/4 mappa
1 doboz számolókorong
1 csomag színes pálcika
2 db dobókocka
logikai lapok

2. évfolyam
1 db A/4 mappa
1 db A/4 mappa
1 doboz számolókorong
1 csomag színes pálcika
2 db dobókocka
logikai lapok
1 csomag szám és jelkártya

Játékra nevelés

-

Önkiszolgálás

-

társasjátékok, labda, babzsák,
puzzle, gyöngyök, építő
kockák, lego, bábok,
memória kártya, domino
- iskola által biztosított
-

színes ceruzák
(12 db-os, vastag)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 csomag négyzet alakú
origami hajtogató lap
1 csomag színes papírlap
1 db tompa végű olló
2 db stift ragasztó (színes)
1 doboz színtelen gyurma

színes ceruzák
(12 db-os, vastag)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 csomag négyzet alakú
origami hajtogató lap
1 csomag színes papírlap
1 db tompa végű olló
2 db stift ragasztó (színes)
1 doboz színtelen gyurma

Életvitel és gyakorlat

Ének – zene

Ábrázolás – alakítás

3. évfolyam
1 db A/4 mappa
1 db A/4 mappa
1 doboz számolókorong
1 csomag színes pálcika
2 db dobókocka
logikai lapok
1 csomag szám és jelkártya
játék óra
társasjátékok, labda, babzsák,
puzzle, gyöngyök, építő
kockák, lego, bábok,
memória kártya, domino
- iskola által biztosított
1 db tompa végű olló
2 db stift ragasztó (színes)
1 doboz színtelen gyurma
1 csomag négyzet alakú
origami hajtogató lap
1 csomag színes papírlap
színes ceruzák
(12 db-os, vastag)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa

4. évfolyam
1 db A/4 mappa
1 db A/4 mappa
1 doboz számolókorong
1 csomag színes pálcika
2 db dobókocka
logikai lapok
1 csomag szám és jelkártya
játék óra
társasjátékok, labda, babzsák,
puzzle, gyöngyök, építő
kockák, lego, bábok, memória
kártya, domino
- iskola által biztosított
1 db tompa végű olló
2 db stift ragasztó (színes)
1 doboz színtelen gyurma
1 csomag négyzet alakú
origami hajtogató lap
1 csomag színes papírlap
színes ceruzák
(12 db-os, vastag)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa

Mozgásnevelés
Etika
Egyéb

Kommunikáció
Olvasás – írás
Számolás – mérés

Társadalmi ismeretek
Környezetismeret

Ábrázolás, alakítás

Életvitel és gyakorlat
Ének-zene
Információs eszközök
használata

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
1 db A/5-ös sima füzet
tolltartó
5 db grafit ceruza
hegyező, radír
1 db A/4 iratgyűjtő
1db A/4 irattartó papucs
váltócipő

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
1 db A/5-ös sima füzet
tolltartó
5 db grafit ceruza
hegyező, radír
1 db A/4 iratgyűjtő
1db A/4 irattartó papucs
váltócipő
6. évfolyam
1 db A/4-es vonalas füzet
1 db A/4-es vonalas füzet
1 db A/4-es négyzetrácsos
füzet,
1 doboz számolókorong
1 csomag színes pálcika
1 csomag számkártyák
1 db A/4-es vonalas füzet

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
1 db A/5-ös sima füzet
tolltartó
1 db kisvonalzó
5 db grafit ceruza
hegyező, radír
1 db A/4 iratgyűjtő
1db A/4 irattartó papucs
váltócipő
7. évfolyam
1 db A/4-es vonalas füzet
1 db A/4-es vonalas füzet
1 db A/4-es négyzetrácsos
füzet,
1 doboz számolókorong
1 csomag színes pálcika
1 csomag számkártyák
1 db A/4-es vonalas füzet

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
1 db A/5-ös sima füzet
tolltartó
1 db kisvonalzó
5 db grafit ceruza
hegyező, radír
1 db A/4 iratgyűjtő
1db A/4 irattartó papucs
váltócipő
8. évfolyam
1 db A/4-es vonalas füzet
1 db A/4-es vonalas füzet
1 db A/4-es négyzetrácsos
füzet,
1 doboz számolókorong
1 csomag színes pálcika
1 csomag számkártyák
1 db A/4-es vonalas füzet

5. évfolyam
1 db A/4-es vonalas füzet
1 db A/4-es vonalas füzet
1 db A/4-es négyzetrácsos
füzet,
1 doboz számolókorong
1 csomag színes pálcika
1 csomag számkártyák
1 db A/4-es sima füzet
színes ceruzák
ragasztó
1 db A/4-es sima füzet
színes ceruzák
ragasztó
színes ceruzák
(12 db-os, vastag)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 db A/4-es vonalas füzet
-

1 db A/4-es vonalas füzet

1 db A/4-es vonalas füzet

1 db A/4-es vonalas füzet

színes ceruzák
(12 db-os, vastag)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 db A/4-es vonalas füzet
-

színes ceruzák
(12 db-os, vastag)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 db A/4-es vonalas füzet
-

színes ceruzák
(12 db-os, vastag)
1 doboz zsírkréta
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
2 csomag írólap
1 db mappa
1 db A/4-es vonalas füzet
-

Mozgásnevelés/Testnevelés
Etika

Egyéb

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
1 db A/5-ös sima füzet
tolltartó
vastag, háromszög alakú
színes ceruzák
3 db vastag háromszög alakú
grafit ceruza (HB),
radír, hegyező,
váltócipő, váltóruha
5 db kis törölköző
uzsonnás doboz
fogmosó szett (kefe, krém,
pohár)
1 csomag fénymásoló papír

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
1 db A/5-ös sima füzet
tolltartó
vastag, háromszög alakú
színes ceruzák
3 db vastag háromszög alakú
grafit ceruza (HB),
radír, hegyező,
váltócipő, váltóruha
5 db kis törölköző
uzsonnás doboz
fogmosó szett (kefe, krém,
pohár)
1 csomag fénymásoló papír

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
1 db A/5-ös sima füzet
tolltartó
vastag, háromszög alakú
színes ceruzák
3 db vastag háromszög alakú
grafit ceruza (HB),
radír, hegyező,
váltócipő, váltóruha
5 db kis törölköző
uzsonnás doboz
fogmosó szett (kefe, krém,
pohár)
1 csomag fénymásoló papír

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
1 db A/5-ös sima füzet
tolltartó
vastag, háromszög alakú színes
ceruzák
3 db vastag háromszög alakú
grafit ceruza (HB),
radír, hegyező,
váltócipő, váltóruha
5 db kis törölköző
uzsonnás doboz
fogmosó szett (kefe, krém,
pohár)
1 csomag fénymásoló papír

Szakképző iskola (közismereti tantárgyak)
Tantárgy
Kommunikáció-Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika

Történelem és társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés

Kompetenciafejlesztés
Pénzügyi és munkavállalói ismeretek
Szakmai eléleti tantárgyak
Egyéb

9. évfolyam
1 db A/4-es vonalas füzet
1db A/4-es vonalas füzet
szótárfüzet
1 dbA4-es négyzetrácsos füzet
1 db A4-es sima füzet
vonalzókészlet
körző
zsebszámológép
1 db A/4-es vonalas füzet
1db A/4-es sima füzet
tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
-

10. évfolyam
1 db A/4-es vonalas füzet
1db A/4-es vonalas füzet
szótárfüzet
1 dbA4-es négyzetrácsos füzet
1 db A4-es sima füzet
vonalzókészlet
körző
zsebszámológép
1 db A/4-es vonalas füzet
tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
1 db A/5-ös négyzetrácsos füzet

3 db A/4-es vonalas füzet
2 dbA4-es négyzetrácsos füzet
tolltartó
grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap

3 db A/4-es vonalas füzet
2 dbA4-es négyzetrácsos füzet
tolltartó
grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap

11. évfolyam
1db A/4-es vonalas füzet
-

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
1 db A/4-es négyzetrácsos füzet
1 db A/5-ös vonalas füzet
1db A/4-es négyzetrácsos füzet
2 db A/4-es vonalas füzet
1 dbA4-es négyzetrácsos füzet
tolltartó
grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap

Szakképző iskola (szakmai elméleti tantárgyak)
Tantárgy
Szakmai elméleti tantárgyak
Egyéb

9. évfolyam
3db A/4-es vonalas füzet
2 db A4-es négyzetrácsos füzet
tolltartó
grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap
zsebszámoló gép

10. évfolyam
3db A/4-es vonalas füzet
2 db A4-es négyzetrácsos füzet
tolltartó
grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap
zsebszámoló gép

11. évfolyam
2db A/4-es vonalas füzet
1 db A4-es négyzetrácsos füzet
tolltartó
grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap
zsebszámoló gép

Szakképző iskola (szakmai gyakorlati tantárgyak)
Tantárgy
Szakmai gyakorlati tantárgyak
Egyéb

9-11. évfolyam
Szakács szakma képzési és kimeneti követelményei (tárgyi feltételek, eszközjegyzék) szerint
- iskola által biztosított
váltóöltözet (nadrág, póló, cipő, sapka, kötény, vizsgára komplett szakácsruha)

Szakiskola (közismereti tantárgyak)
Tantárgy
Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelv

E. évfolyam
1 db A/4-es vonalas
füzet

Matematika

1 db A/4-es
négyzetrácsos füzet
1 db A/4-es sima füzet
vonalzókészlet
körző
zsebszámológép
1 db A/4-es vonalas
füzet
1db A/4-es sima füzet
1db A/4-es sima füzet
színes ceruza (12 db-os)
25 db A/4 félfamentes
rajzlap
vízfesték (12 db-os)
tempera festék
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
1 cipősdoboz
1 db A/5-ös
négyzetrácsos füzet
1 db A/4-es vonalas
füzet
1 db A/4-es
négyzetrácsos füzet
1 db A/5-ös vonalas
füzet
tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló

Állampolgári
ismeretek
Természettudomány

Vizuális kultúra

Digitális kultúra
Pályaorientáció
Szakmai alapozó
ismeretek
Etika
Testnevelés és sport

1db A/4-es vonalas füzet
szótárfüzet

9. évfolyam
1 db A/4-es vonalas
füzet
1db A/4-es vonalas
füzet
szótárfüzet
1 db A/4-es
négyzetrácsos füzet
1 db A/4-es sima füzet
vonalzókészlet
körző
zsebszámológép
-

10. évfolyam
1 db A/4-es vonalas
füzet
1db A/4-es vonalas
füzet
szótárfüzet
1 db A/4-es
négyzetrácsos füzet
1 db A/4-es sima füzet
vonalzókészlet
körző
zsebszámológép
-

-

11. évfolyam
1 db A/4-es vonalas füzet

12. évfolyam
1 db A/4-es vonalas
füzet

1db A/4-es vonalas füzet
szótárfüzet

1db A/4-es vonalas füzet

1 db A/4-es
négyzetrácsos füzet
1 db A/4-es sima füzet
vonalzókészlet
körző
zsebszámológép
-

1 db A/4-es
négyzetrácsos füzet
1 db A/4-es sima füzet
vonalzókészlet
körző
zsebszámológép
-

-

-

-

1 db A/5-ös
négyzetrácsos füzet
-

1 db A/5-ös
négyzetrácsos füzet
-

1 db A/5-ös
négyzetrácsos füzet
-

1 db A/5-ös
négyzetrácsos füzet
-

-

-

-

-

1 db A/5-ös vonalas
füzet
tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló

1 db A/5-ös vonalas
füzet
tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló

1 db A/5-ös vonalas
füzet
tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló

1 db A/5-ös vonalas
füzet
tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló

Egyéb

tolltartó
grafit ceruzák
hegyező, radír
tollak (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap

tolltartó
grafit ceruzák
hegyező, radír
tollak (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap

tolltartó
grafit ceruzák
hegyező, radír
tollak (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap

tolltartó
grafit ceruzák
hegyező, radír
tollak (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap

tolltartó
grafit ceruzák
hegyező, radír
tollak (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap

Szakiskola (szakmai elméleti tantárgyak)
Tantárgy
Szakmai elméleti tantárgyak
Egyéb

9. évfolyam
3db A/4-es vonalas füzet
2 db A4-es négyzetrácsos füzet
tolltartó
grafit ceruzák
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap
zsebszámoló gép

10. évfolyam
3db A/4-es vonalas füzet
2 db A4-es
négyzetrácsos füzet
tolltartó
grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap
zsebszámoló gép

11. évfolyam
3db A/4-es vonalas füzet
2 db A4-es
négyzetrácsos füzet
tolltartó
grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap
zsebszámoló gép

12. évfolyam
2db A/4-es vonalas füzet
1 db A4-es
négyzetrácsos füzet
tolltartó
grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap
zsebszámoló gép

Szakiskola (szakmai gyakorlati tantárgyak)
Tantárgy
Szakmai gyakorlati tantárgyak
Egyéb

9-10./9-12. évfolyam
Szakács, Élelmiszer eladó, Kerti munkás szakma képzési és kimeneti követelményei (tárgyi feltételek,
eszközjegyzék) szerint
- iskola által biztosított
váltóöltözet (nadrág, póló, cipő) sapka, kötény, vizsgára komplett szakácsruha - szakács,
váltóöltözet (nadrág, póló, cipő) - kerti munkás

Készségfejlesztő iskola (közismereti tantárgyak)
Tantárgy
Kommunikáció
Számolás-mérés

9. évfolyam
2db A/4-es vonalas füzet
2 db A4-es
négyzetrácsos füzet
1 db A/5-ös vonalas füzet

10. évfolyam
2db A/4-es vonalas füzet
2 db A4-es
négyzetrácsos füzet
1 db A/5-ös vonalas füzet

1 db A/5-ös vonalas füzet

1 db A/5-ös vonalas füzet

-

-

Ábrázolás-alakítás

színes ceruza (12 db-os)
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
tempera festék
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
1 cipősdoboz

színes ceruza (12 db-os)
25 db A/4 félfamentes rajzlap
vízfesték (12 db-os)
tempera festék
ecsetek (2-4-6-8-10-es)
törlőrongy
festő tálka
1 cipősdoboz

Ének- zene

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
1 db A/5-ös sima füzet
1 db A/5-ös sima füzet

1 db A/5-ös sima füzet

1 db A/5-ös sima füzet

1 db A/5-ös sima füzet

Állampolgári ismeretek
Környezet és
egészségvédelem
Digitális kultúra

Testnevelés
Életvitel és gyakorlat
Gyakorlati képzés
előkészítése
Etika

11. évfolyam
2db A/4-es vonalas füzet
2 db A4-es
négyzetrácsos füzet

12. évfolyam
2db A/4-es vonalas füzet
2 db A4-es
négyzetrácsos füzet

-

-

-

-

-

-

-

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló
1 db A/5-ös sima füzet

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló

tornazsák
tornacipő
sportnadrág/melegítő
sportpóló

1 db A/5-ös sima füzet

1 db A/5-ös sima füzet

Készségfejlesztő iskola (szakmai elméleti tantárgyak)
Tantárgy
Szakmai elméleti tantárgyak
Egyéb

1. évfolyam
2db A/4-es vonalas füzet
2 db A4-es négyzetrácsos füzet
tolltartó
grafit ceruzák
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap

2. évfolyam
2db A/4-es vonalas füzet
2 db A4-es négyzetrácsos füzet
tolltartó
grafit ceruza
hegyező, radír
toll (kék, zöld, piros)
1 db A/4 iratgyűjtő
2 csomag írólap

Készségfejlesztő iskola (gyakorlati tantárgyak)
Tantárgy
Gyakorlati tantárgyak

11-12. évfolyam
Gyakorlati kerettantervek ajánlásai (tárgyi feltételek, eszközjegyzék) szerint
- iskola által biztosított

