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Aki rendelkezik az alábbiakkal feltétlenül hozzák magukkal: 

 

Kérjük, hozzák magukkal a gyermekvédelmi támogatásról szóló érvényes határozatot, 

valamint a halmozottan hátrányos helyzetet igazoló lapot is (aki rendelkezik ezzel) 

 

Tanszerek – értelmileg akadályozott 1 – 8. csoport  
 

füzetek: 

3 db vonalas (A5-ös méretű, 21-32 jelű) 

2 db négyzetrácsos (A5-ös méretű) 

5 db simafüzet (A5-ös méretű) 
 

íróeszközök: 

6 db grafitceruza (HB-s jelű) 

1 doboz színes ceruza (12-es) 

1 doboz zsírkréta 

1 doboz gyurma 
1 csomag vízfesték 

2 csomag  írólap 

40 db rajzlap 

2 csomag színespapír 

3db ragasztóstift 
 

Testneveléshez felszerelés: 

Tornazsák, tornacipő (fehér talpú), fehér zokni, fehér trikó, rövidnadrág (lányoknak dressz)  

  



Tanszerek – autista értelmileg akadályozott (középsúlyos) 1 – 8. csoport 
 

Fotók: 

Saját fotó, 2 db. legalább 4X5-ös, 2 db. igazolványkép- méret 

Családtagok fotói (apa, anya, testvér, nagyszülők, + aki még fontos az otthoni környezetben) 
Ha van háziállata, kedvenc játéka, azokról is egy- egy kisebb fénykép 

 

Füzetek: 

1 db vonalas GYL-1  

1 db négyzetrácsos GYL-5  

 
Író- festő eszközök és papíráruk: 

3 db vastag grafitceruza (B-s jelű) 

1 doboz vastag színes ceruza 12 db-os 

Filctoll, 12 db-os 

1 db radír 

20 db rajzlap 
2 csomag A/4-es origami papír, színes 

Tubusos tempera 6 db-os 

 

Egyéb alapanyagok:  

3 méter öntapadós tépőzár 
1 nagy vagy 2 kisebb ragasztó stift 

1 csomag  zsenília pálca és gombóc VAGY 1 cs. süthető gyurma 

1 csomag nagyobb méretű gyöngy (lehetőleg fa) 

1 csomag scubi szál (a fűzéshez) 

 

Új beiratkozó tanuló esetében szükséges még:  
ecsetek (vékony, közepes, vastag), zsírkréta, olló 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Tanszerek – Készségfejlesztő iskola - 9 - 10 – 11 - 12. csoport      
 

2 db (14-32) vonalas füzet, 

2 db vonalas (12-32),  

2 db vonalas (21-32) 
2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

2 db ceruza  

1 db radír 

1 db vonalzó 

1 csomag írólap 

1 csomag rajzlap 
1 csomag színes lap 

1 ragasztó 

1 csomag színes ceruza  

1 doboz tempera (12 db-os) 

10 db hurkapálca 

2 db 10-es ecset 
1 db technokol ragasztó 

 

 

 

Testneveléshez felszerelés: 
Tornazsák, tornacipő (fehér talpú), fehér zokni, fehér trikó, rövidnadrág (lányoknak dressz)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Tanszerek – tanulásban akadályozott 1. osztály 
 

füzetek: 

2 db vonalas füzet (száma 14-32 (margós) 

2 db négyzethálós füzet (száma 27-32 (margós) 
1 db sima füzet A/5-ös (száma 20-32(margós) 

 

íróeszközök: 

6 db grafitceruza (HB-s jelű) (Ha lehet háromszög formájú, fogást javító) 

1 doboz színes ceruza (12-es) 

2 db vastag postairón (piros, kék) 
5 db radír 

1 cs írólap 

30 db rajzlap 

3 db hegyező (2 lyukú) 

12 színű zsírkréta 

12 színű vízfesték 
1 db olló 

2db ragasztóstift (pritt) 

1db technokol ragasztó 

3 tekercs krepp papír 

1 csomag színes papír (origami aminek mind a két fele színes) 
2 féle színű fotókarton (mindkét oldala színes) 

1 doboz papírkorong 

1 csomag színes pálcika 

10 db hurkapálca 

ecsetek: 4-es, 6-os, 8-as, 10-es, 12-es 

1 doboz logikai készlet 
 

- tornafelszerelés (fehér póló, rövidnadrág v. dressz, tornacipő)  



Tanszerek – tanulásban akadályozott 2. osztály 
 

füzetek: 

2 db vonalas füzet (száma 16-32 (margós) 

2 db négyzethálós füzet (száma 27-32 (margós) 

1 db sima füzet A/5-ös (száma 20-32(margós) 

 

íróeszközök: 

6 db grafitceruza (HB-s jelű) (Ha lehet háromszög formájú, fogást javító) 

1 doboz színes ceruza (12-db-os) 

5 db radír 

1 cs.  írólap 

30 db rajzlap 

12 színű zsírkréta 

12 színű vízfesték 

1 db olló 

2db ragasztóstift (pritt) 

1db technokol ragasztó 

1 csomag színes papír (origami aminek mind a két fele színes) 

10 db hurkapálca 

ecsetek: 4-es, 6-os, 8-as, 10-es, 12-es 

 

tornafelszerelés  

(fehér póló, rövidnadrág v. dressz, tornacipő) 

  



Tanszerek – tanulásban akadályozott 3. osztály 
 

füzetek: 

2 db vonalas füzet (száma 12-32 (margós) 

2 db négyzethálós füzet (száma 27-32 (margós) 

1 db sima füzet A/5-ös (száma 20-32(margós) 

 

íróeszközök: 
6 db grafitceruza (HB-s jelű) (Ha lehet háromszög formájú, fogást javító) 

1 doboz színes ceruza (12-db-os) 

5 db radír 

1 cs.  írólap 

30 db rajzlap 

12 színű zsírkréta 

12 színű vízfesték 

12 db-os tempera (tégelyes) 

1 db olló 

2db ragasztóstift (pritt) 

1db technokol ragasztó 

1 csomag színes papír (origami aminek mind a két fele színes) 

10 db hurkapálca 

ecsetek: 4-es, 6-os, 8-as, 10-es, 12-es 

 

tornafelszerelés  

(fehér póló, rövidnadrág v. dressz, tornacipő)  



Tanszerek – tanulásban akadályozott 4. osztály 
 

Taneszközök 

1 iskolatáska 

1 tolltartó 
2 csomag 12 színű ceruza 

10 db HB-s grafitceruza 

2 db radír 

2 db 21 – 32- es vonalas füzet 

2 db 12-32-es vonalas füzet 

1 db matematika füzet 
1 db sima füzet 

50 db félfamentes rajzlap 

1 db rajzlapgyűjtő mappa (nem tudom, hogy van-e tavalyi) 

1 csomag írólap 

3 db ragasztó stift 

1 db 6 db-os tempera 
1 csomag hurkapálca 

2 csomag színes origami papír 

2 tekercs krepp papír 

2 ív színes karton 

10 darab füzetcímke 
1  db hegyező 

1 db vonalzó 

 

Tornafelszerelés 

tornacipő 

nadrág 
póló 

tornazsák 

  



Tanszerek – tanulásban akadályozott 5. osztály 
 

füzetek: 

8 db vonalas (A5-ös méretű, 21-32 jelű) 

2 db négyzetrácsos füzet (A5-ös méretű, 27-32 jelű) 
1 db kottafüzet (A5-ös méretű, 36-32 jelű) 

 

íróeszközök: 

5 db grafitceruza (HB-s jelű) 

2 db kék golyóstoll 

1 db zöld színű javító toll  
6 db radír 

2 db hegyező 

 

rajz és technika órára: 

1 doboz 12 db-os színes ceruza  

1 cs írólap 
20 db rajzlap 

1 db technika olló 

3 db ragasztó stift 

  



Tanszerek – tanulásban akadályozott 6. osztály 
 

4 db matematika füzet (27-32) - A/5-ös) 

10 db vonalas füzet (21-32) – A/5-ös 

2 db sima füzet (A/5-ös) 
1 db leckefüzet (jó a vonalas is) 

10 db grafit ceruza HB-s 

6 db golyóstoll  

5 db radír 

1 db ceruzahegyező 

1 db táska (amiben nem gyűrődnek a könyvek, füzetek) 
1 db tolltartó 

1 db tornazsák 

1 db tornacipő 

1 db tornaruha vagy nadrág, trikó (télire melegítő is) 

1 doboz színes ceruza (12 színű) 

1 csomag írólap 
100 db félfamentes rajzlap 

1 tubus folyékony ragasztó (Technokol) 

1 ragasztó stift 

Füzetcímke 

Nejlonborítók a füzetekre, könyvekre, 
ellenőrzőre 

 

Új beíratkozó tanuló esetében szükséges még: 

12 gombos vízfesték, ecsetek (vékony, közepes, vastag), zsírkréta, olló, ragasztóstift, tubusos 

ragasztó, hosszú és háromszög vonalzó, körző 

 
A füzeteket kérjük otthon, a nyári szünetben becsomagolni,  

a címkét üresen hagyni. 



Tanszerek – tanulásban akadályozott 7-8. osztály 

 

1 db spirálfüzet (vonalas) 

1 db spirálfüzet (négyzetrácsos)     

2 db vonalas füzet (21-32)      
1 db stift ragasztó       

2 db sima füzet         

1 csomag írólap       

1db kék színű toll  

2 db grafit ceruza (HB)  

2 db háromszögű vonalzó 
2 doboz színes ceruza (12 db-os) 

1 db körző 

1 db papír szögmérő 

10 db rajzlap 

1 db tixo ragasztó 

1 tubus technokol ragasztó 
 

 

Testneveléshez felszerelés: 

Tornazsák, tornacipő (fehér talpú), fehér zokni, fehér trikó, rövidnadrág (lányoknak dressz) 

tornazsákban! 
 

 

  



Tanszerek – autista tanulásban akadályozott (enyhe) 1 - 4. osztály 
 

 

Fotók: 

 
Saját fotó: 2 db. igazolványkép- méret 

Családtagok fotói (apa, anya, testvér, nagyszülők, + aki még fontos az otthoni környezetben), 

Ha van háziállata, kedvenc játéka, azokról is egy- egy kisebb fénykép 

 

Taneszközök: 

 
2 csomag 12 színű ceruza 

10 db HB-s grafitceruza 

2 db radír 

2 db kockás füzet (27-32 számú) 

2 db vonalas füzet (14-32 számú) 

2 db sima füzet (20-32 számú) 
50 db félfamentes rajzlap 

1 csomag írólap 

2 db ragasztó stift 

1 db 6 db-os tempera 

1 csomag hurkapálca 
2 csomag színes origami papír 

 

 

Egyéb alapanyagok:  

 
3 méter öntapadós tépőzár 
1 nagy vagy 2 kisebb ragasztó stift 

 

 

Tornafelszerelés:  

 

tornacipő,  
nadrág,  

póló,  

tornazsák 

 

 

Új beiratkozó tanuló esetében szükséges még:  

 
ecsetek (vékony, közepes, vastag), zsírkréta, olló 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Tanszerek – autista tanulásban akadályozott (enyhe) 5 - 8. osztály 
 

 

Fotók: 

 
Saját fotó: 2 db. igazolványkép- méret 

Családtagok fotói (apa, anya, testvér, nagyszülők, + aki még fontos az otthoni környezetben), 

Ha van háziállata, kedvenc játéka, azokról is egy- egy kisebb fénykép 

 

 

Taneszközök: 
 

2 csomag 12 színű ceruza 

10 db HB-s grafitceruza 

2 db golyóstoll 

2 db zöld színű javító toll 

2 db radír 
2 db kockás füzet (27-32 számú) 

10 db vonalas füzet (14-32 számú) 

2 db sima füzet (20-32 számú) 

50 db félfamentes rajzlap 

1 csomag írólap 
2 db ragasztó stift 

1 db 6 db-os tempera 

1 csomag hurkapálca 

2 csomag színes origami papír 

 

 
Egyéb alapanyagok:  

 

 3 méter öntapadós tépőzár 

 

 
Tornafelszerelés:  

 

tornacipő,  

nadrág,  

póló,  

tornazsák 
 

 

Új beiratkozó tanuló esetében szükséges még:  

 
ecsetek (vékony, közepes, vastag), zsírkréta, olló 
 
 

 

 

 

 

 
  



Tanszerek – Szakiskola - 9.E - 9. osztály      
 

5 db vonalas füzet (21-32) 

3 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

2 db sima füzet 
1 csomag írólap 

5 db grafit ceruza (HB)  

2 db háromszögű vonalzó 

1 doboz színes ceruza (12 db-os) 

1 db körző 

1 db papír szögmérő 
 

 

Testneveléshez felszerelés: 

Tornazsák, tornacipő (fehér talpú), fehér zokni, fehér trikó, rövidnadrág (lányoknak dressz)  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


