Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola
1134 Budapest, Dózsa György út 136.
Tel.: 340 99 18; 340 93 45
________________________________________________________________________________
Tisztelt Szülő!
Tudnivalók, teendők még a tanévkezdés előtt
Diákigazolvány NEK lapját az első tanítási napra kérjük
Személyi igazolványt az első tanítási napra kérjük
Akitól nem kaptuk meg az Anyakönyvi kivonatot, kérjük az első szülői értekezletre a fénymásolatot.
Tanévnyitó ünnepély:
2018. szeptember 3. 8 óra
Első tanítási nap 2018. szeptember 3.
Szülői értekezlet: 2018. szeptember 3. 17 00
Az első osztályosok tankönyvcsomagját ingyenesen biztosítja az iskola, amit szeptember 3-án
(hétfőn), a 17 00 órakor kezdődő szülői értekezleten vehetnek át.
Szükséges tanszerek:
1 db. üzenőfüzet, amelynek az első lapjára kérem beragasztani a kapott adatlapot.
Tolltartó:

3 db. HB-s ceruza ,
2 db. piros-kék postairon,
2 db. zöld, 2db. kék, 2 db. piros ceruza,
12 színű színes ceruzakészlet,
tartályos hegyező, amivel a vékonyabb ceruzákat és a vastag postairont is lehet
hegyezni
radír

Matematika:

3 db. négyzethálós füzet,
számegyenes,
1 doboz korong,
számkártyák,
logikai lapok,
1 csomag színes pálcika

Magyar:

4 db. első osztályos vonalas füzet (14-32)
1 db. irattartó a fénymásolt lapoknak,
2 csomag írólap
borítékok

Ének-zene: 1 db. hangjegy füzet,
Rajz, technika:
50 db rajzlap rajzgyűjtőbe téve,
4-es, 6-os, 10-es ecset,
10 db hurkapálca,

1 csomag négyzet alakú origami papír,
1 csomag téglalap alakú origami papír,
fehér gyurma,
olló, ( jó minőségű: hegyes, éles )
nagy stiftes ragasztó, 1 Technokol
12 színű vízfesték,
12 színű zsírkréta,
1db A/3 színes kétoldalú karton,
Testnevelés: fiú - fehér atléta,
piros nadrág,
fehér pamut zokni,
tornacipő,
Néptánc:

leány - piros tornadressz,
fehér pamut zokni,
tornacipő,

lányoknak: tornadressz + szoknya

Tisztasági felszerelés:

fiúknak: torna felszerelés

zsákban
törülköző,
fésű,
pohár,
fogkefe,
fogkrém,

Napközibe: 1 folyékony szappan,
100 db-os papír zsebkendő,
1000 db-os éttermi szalvéta,
2 csomag WC papír
Tízóraihoz: textil szalvéta,
uzsonnás doboz
Folyadékot csak jól záródó műanyag kulacsban hozzanak a gyerekek.
KÉRJÜK, HOGY MINDEN FELSZERELÉSEN LEGYEN NÉV, ÓVODAI JEL, OSZTÁLY.
Kellemes készülődést kívánunk a tanévkezdéshez!
Andrea néni
Mariann néni

