
Tisztelt Szülők! 

Az a különleges helyzet állt elő, hogy a megszokottól eltérően levélben tájékoztatjuk önöket 

leendő első osztályos gyermekük szükséges taneszközeiről, néhány fontos információról. 

1. Az iskoláról: a kulcsi iskola egy kis létszámú, családias intézmény. Jelenleg három 

évfolyamon van két osztály, a többi évfolyamokon egy-egy osztály működik. 

 

2. A tanítás rendje: Az intézményben ciklusos tanítás működik, ami az jelenti, hogy A 

és B hét van, eszerint változik az órarend. A tanítás reggelente 7:45-kor kezdődik. Az 

első szünet a tízórai szünet, ekkor vagy az iskolai étkeztetés által biztosított ételt 

fogyasztják el a gyerekek, vagy az otthonról hozott ételt.  

Általában naponta 5 tanórájuk van a gyerekeknek, amelynek 12:20-kor van vége. Az 

5. óra után van lehetőség az ebéd elfogyasztására. 

 Délutánonként napközi van, amely az ebéd utáni szabadidőt és a délutáni tanórát 

foglalja magában. A délutáni tanulási idő 15.00-kor van vége, amikortól lehet haza 

vinni a gyerekeket. Délutáni ügyeletet igény szerint 16.30-ig biztosít az iskola. 

3. Az osztályról: eddig 24 gyermek jelentkezett a 2020-21-es tanév első osztályába 17 

fiú és 7 leány. 

4. Az első osztályosok tantárgyai: olvasás, írás, matematika, technika, rajz, ének-zene, 

testnevelés, angol nyelv. Továbbá kötelezően választható a hittan vagy az etika. 

5. Zeneiskola: iskolánkban működik zeneiskola is, a feltételekről a későbbiekben lehet 

tájékoztatást kérni. 

6. Tankönyvek: minden tanuló ingyenesen kapja, előreláthatólag augusztus utolsó 

hetében lesz kiosztva, a pontos dátumról a későbbiekben tájékoztatjuk a szülőket. 

7. Tanévkezdés: a 2020-21-es tanév szeptember elsején kezdődik meg, de előtte 

augusztus 24-28-ig ismerkedő, előkészítő foglalkozásokat tartunk, melyek reggel 9 

órakor kezdődnek és 9:45-ig tartanak. A részvétel nem kötelező, de nagyban segít a 

gyerekeknek megbarátkozni az iskolai élettel. Ezekre a foglakozásokra semmilyen 

eszközt nem szükséges hozni. 

8. Tanévnyitó ünnepség: várható időpontjáról tájékoztatjuk a szülőket. 

9. Szülői értekezlet: Szept. 1-én várhatóan szülői értekezletet tartunk, minden szülő 

megjelenésére számítunk. 



10. Taneszközlista: az alábbi eszközökre lesz szükségük a gyerekeknek, melyeket 

kérünk, hogy mindenki szerezzen be, és az első tanítási napon hozzon magával az 

iskolába. 

 

Darabszám Eszköz Megjegyzés 

4db vonalas füzet 14-32-es 

3db négyzetrácsos füzet 27-32-es 

3db sima füzet 20-32-es 

1db  kottafüzet  

30 db  rajzlap A/4-es 

2db iratgyűjtő mappa A/4-es 

1-1 db 4-es, 6-os, 8-as, 10-es ecset  

1db törlőruha a rajzos dobozba 

1db vízfesték 12 színű ICO márkájú lehetőleg 

a rajzos dobozba 

1db színesceruza készlet  12 színű, háromszögletű, 

nem kell, hogy vastag 

legyen, tolltartóba 

1db zsírkréta készlet 12 színű, a rajzos 

dobozba 

1db fehér színű tempera a rajzos dobozba 

1db műanyag tálka  a rajzos dobozba 

1db rajztábla A/4-es 

1db ragasztó stiftes vagy kenőfejes, a 

rajzos dobozba 

1db olló nem hegyes, a rajzos 

dobozba 

1db papír mérőszalag a matematika dobozba 

1db vonalzó 15 cm-es ami befér a tolltartóba 

1 doboz színes korong a matematika dobozba 

1 csomag  pálcika a matematika dobozba 

2db dobókocka a matematika dobozba 

1 csomag játékpénz első osztályosoknak való 



a matematika dobozba 

1 csomag számkártyák első osztályosoknak való 

a matematika dobozba 

2db kék-piros színes ceruza vékony 

2db postaírón vastag 

4db HB-s ceruza lehetőleg háromszögletű 

1db fehér radír csak a II. félévtől 

1 doboz natúr gyurma a rajzos dobozba 

2 csomag írólap  

1 db színes papír csomag A/4-es, mindkét oldala 

színes legyen 

1db zsebtükör a matematika dobozba 

1db tornacipő lehetőleg kötős, fehér 

szélű 

1db tornapóló  fehér színű 

1db rövidnadrág tornázni lehetőleg sötét színű 

1 pár fehér váltó zokni  

1db tornazsák  

1db logikai készlet a matematika dobozba 

1db váltócipő nem papucs 

1db iskolatáska kemény hátú és aljú  

1db tolltartó lehetőleg emeletes és nem 

kiteríthető 

1db órarend ami a tolltartóba befér 

1 db tisztasági csomag olyan zsák, mint a 

tornazsák  

1db műanyag pohár a tisztaság csomagba, 

óvodai jellel ellátva 

1db kistörölköző a tisztasági csomagba, 

óvodai jellel ellátva 

1db pumpás folyékony szappan  

1 csomag 100 darabos zsebkendő  

1 csomag éttermi szalvéta  



2 db cipősdoboz egyik lesz a matematika 

doboz, a másik a rajz 

doboz 

Kérek szépen mindenkit, hogy a gyermek minden holmija névvel és óvodai jellel 
legyen ellátva. A könyveket átlátszó fóliával kérjük szépen becsomagolni. 
 
Ha bármilyen kérdésük van, elérhetnek a kmona1988@gmail.com e-mail címen vagy 
a +3620/293-45-85-ös telefonszámon. 
Továbbá kérem, hogy mindenki küldje el az elérhetőségeiket (e-mail cím, 
telefonszám) e-mail-ben. 

Köszönettel: Alföldi-Kónya Mónika 
 

Kulcs, 2020.06.08. 
 

 


