
 

 
 

 

Kedves Szülők!  

  

 

Örömmel köszöntjük Önöket a Comenius Iskola szülői közösségében.  

 

Az első tanévkezdéssel kapcsolatos tennivalókról szeretnénk tájékoztatást nyújtani. 

 

 

Tankönyv, füzetek: 

 

A gyerekek tankönyveit a szülői értekezletet megelőzően vehetik át. 

A füzetek beszerzéséről a tanév folyamán az intézmény gondoskodik. 

 

A megállapodásunknak megfelelően a tanórákon (rajz, technika, matematika) szükséges 

taneszközöket az iskola biztosítja. A tanév során a tanóra témáihoz illeszkedve különböző 

terményeket, zöldségeket, gyümölcsöket, háztartásban fellelhető apróbb, otthoni 

felhasználásban értéktelennel látszó „kincseket” (gyufásdoboz, műanyagok, papírgurigák, 

kartonhulladék, fonal, szövet, gomb stb.) a tanító nénik szívesen fogadnak. 

 

A nyár folyamán az alábbi személyesebb eszközöket, kiegészítőt kérjük beszerezni. 

 

1 db iskolatáska  

1 db rajztábla (A 4-es méretben)  

1 db A/4-es mappa a gyerekek munkáinak tárolására 

1 db A/4-esnél nagyobb méretű (3,5 cm vastag) gumis mappa az angol felszerelés 

tárolására 

1 db leckefüzet 

1 db órarend  

1 db kb. 30 x 20 cm-es, peremes műanyag tálca (kézügyesség fejlesztéséhez, 

betűtanuláshoz) 

 

1 db tolltartó: 

 4 db puha grafitceruza (HB-s) 

 12 db színes ceruza 

 2 db postairón 

 1 db faragó kicsi, illetve asztali (otthonra) 

 1 db kisméretű vonalzó 

 1 db radír 

 

Testnevelés felszerelés:  

 2 db fekete rövid tornanadrág (lányoknak is) 

 2 pár fehér zokni  

 1 pár kényelmes tornacipő  

 1 db melegítő 

 1 db tornazsák 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 db hátizsák (uszoda, korcsolya) 

 úszáshoz: 1 db úszódressz, papucs, törülköző, úszósapka 

 korcsolyához: korcsolya, védősisak, overál, kesztyű  

 

Tisztálkodáshoz:  

 1 db fogkefe  

 1 db fogkrém   

 1 műanyag fogmosó pohár  

 1 db fésű 

 1 db kéztörlő 

 

1 db váltócipő 

1 db kispárna a székre 

 

Kérjük, hogy a személyes felszereléseikbe szíveskedjenek a gyermek óvodai jelét, vagy 

nevét feltüntetni. 

  

 

Szülői értekezlet: 

 

2017. augusztus 29-én kedden 16.00 órakor szülői tájékoztató értekezletet tartunk a 

Koppány utcában, melyre szeretettel várjuk Önöket. 

Témája:  

 tanév rendje, programja 

 házirend, szervezeti és működési szabályok  

 haladási-fejlesztési ütemterv 

 tanítói-szülői-iskolai kommunikáció, kapcsolattartás 

 

Iskola egyenruha: 

 

Az értekezletet megelőzően 15.00 órakor vehetik át a gyermekek iskolai pólóit, 

vásárolhatják meg az ünnepi egyenruhát. (lányoknak szürke rakott szoknya, fiúknak 

szürke nadrág, szürke mellény) 

 

Az új egyenruha a lányoknak (szoknya) 3.500,-Ft-ba, a fiúknak 8.400,-Ft-ba kerül. 

  

Tanévnyitó:  

 

A tanévnyitó az első tanítási napon 2017. szeptember 1-én pénteken 8.00 órakor lesz az 

Óvoda utcában, melyre mindenkit sok szeretettel várunk.  

 

További kellemes nyaralást és az új tanévre való örömteli felkészülést kívánunk! 

 

 

 Üdvözlettel:  

 

                  Rockenbauer Lajos  

                                                                                               igazgató 


