
 

Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő! 
 

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető 

fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében 

a 2021/22-es tanévben tanszercsomagok kiosztására kerül sor. A projekt által érintett 

intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy a projektben foglalt feltételeket alapul véve 

az Ön gyermeke(i) számára is kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag. 

 

Fentiekre figyelemmel jelezzük, hogy gyermeke(i) számára az alapvető tanszereket  

tartalmazó tanszercsomag vásárlása erre a tanévre nem szükséges. 

 
 első osztályos induló tanszercsomag (fiú, illetve lány kiszerelésben)  

tartalma: felszerelt tolltartó, 5 db grafitceruza, 3 db négyzethálós füzet A5 „27-32”, 6 db vonalas 

füzet A5 „14-32”,  3 db sima füzet A5 „20-32”, 4 db írólap,2 db  műszaki rajzlap A4, 1 db 

vonalzó, 1 db mappa rajzoknak, 1 db ragasztó stift, 1 db vízfesték, 1db  szőrecset, 1 db ecsettál, 1 

db zsírkréta,  1 db barkácsolló, 1 db diákigazolvány tartó,1 db  logikai játék, 1 db óralap, 1 db 

számolópálcika, 1 db  számolókorong, 1 db mérőszalag, 1 db postairón, 1 db tisztasági csomag, 1 

db tanszercsomag zsák  

 

 2. osztályos tanszercsomag – évfolyamonként külön-külön:  

Tartalma: 6 db  grafitceruza,4 db golyóstoll, 1 db színesceruza, 1 db radír, 4 db négyzethálós füzet 

A5”27-32”,  5 db vonalas füzet A5 „16-32”, 4 db sima füzet A5 „20-32”, 4 db írólap, 1 db 

műszaki rajzlap A4, 1db vonalzó, 1 db mappa rajzoknak, 1 db ragasztó stift, 1 db vízfesték, 1 db 

szőrecset, 1 db ecsettál, 1 db barkácsolló. 1 db tanszercsomag zsák 

 

 3. osztályos tanszercsomag – évfolyamonként külön-külön:  

Tartalma: 6 db  grafitceruza,4 db golyóstoll, 1 db színesceruza, 1 db radír, 4 db négyzethálós füzet 

A5”27-32”,  5 db vonalas füzet A5 „16-32”, 4 db sima füzet A5 „20-32”, 4 db írólap, 1 db 

műszaki rajzlap A4, 1db vonalzó, 1 db mappa rajzoknak, 1 db ragasztó stift, 1 db vízfesték, 1 db 

szőrecset, 1 db ecsettál, 1 db barkácsolló. 1 db tanszercsomag zsák 

 

 4. osztályos tanszercsomag – évfolyamonként külön-külön:  

Tartalma: 5 db  grafitceruza,5 db golyóstoll, 1 db színesceruza, 1 db radír, 4 db négyzethálós füzet 

A5”27-32”,  6 db vonalas füzet A5 „16-32”, 4 db sima füzet A5 „20-32”, 4 db írólap, 2 db 

műszaki rajzlap A4, 1db vonalzó, 1 db mappa rajzoknak, 1 db ragasztó stift, 1 db vízfesték, 1 db 

szőrecset, 1 db ecsettál, 1 db barkácsolló. 1 db tanszercsomag zsák 

 

 

 felső tagozatos (5-8. osztály) tanszercsomag:  

Tartalma: 4 db grafitceruza, 7 db golyóstoll, 1 db színesceruza,1 db  radír, 1 db körző, 1 db 

vonalzó, 1 db  háromszögvonalzó, 1 db szögmérő, 4 db  négyzethálós füzet A4 „87-32”, 7 db 

vonalas füzet A4 „81-32”, 1 db sima füzet A4 80-32, 1 db műszaki rajzlap A4,  1 db mappa 

rajzoknak, 1 db tanszercsomag zsák 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma és OM (oktatási) 

azonosítószáma szükséges, így az étvételkor ezen igazoló iratokat, kérjük hozza magával. A 

tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a 

kedvezményezett gyermek képviseletében a szülő által történő aláírást követően vehetőek át. 

Tájékoztatjuk, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a 

Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai 



Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az 

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig. 

 

Sikeres tanévet kívánunk! Kérdéseivel, kérjük forduljanak intézményünkhöz. 

 

Intézményünkben a tanszercsomagok átadási időpontja: 

2021. szeptember 1. az első tanítási nap 


