
Jegyzék a nevelés –oktatási intézmények kötelező (minimális) helyiségeiről és eszközeiről    - Zámolyi Csanádi Imre Tagiskola 

I. Helyiségek 

 1. Tanterem   

1. tanulói asztalok, székek tanulók létszámának 

figyelembevételével 

Életkornak megfelelő méretben;  

2. nevelői asztal, szék tantermenként 1  

3. eszköztároló szekrény, polc tantermenként megfelelő számú  

4. interaktív tábla  

és/vagy tábla t 

tantermenként 1  

5. ruhatároló (fogas)- szekrény , 

a tanteremben ,vagy  a 

tanteremhez tartozó 

folyosórészen 

tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 

6. szeméttároló helyiségenként 1   

7. hulladék  szelektálásra 

alkalmas gyűjtőedények 

iskolánként, létszámnak  

megfelelő mennyiségben és 

méretben 

a települési szabályozásnak megfelelően annyi gyűjtőedény, 

amennyi az elkülöníthető hulladéktípusok száma- papír, műanyag és 

általános hulladék gyűjtésére alkalmas 

8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére alkalmas méretben 

 1. Szaktanterem   

 internet hozzáférés   

 a) Számítástechnika 

szaktanterem 

  

9. interaktív tábla és/vagy tábla   

10. számítógépasztal tanulónként 1  

11. számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés perifériák pl.: multifunkciós  eszköz , hangszóró, projektor, vagy 

interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, stb. 

12. informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program előírásai szerint 

 2. Tornaterem   

13. kislabda   

14. labda   



15. tornaszőnyeg   

16. tornapad   

17. zsámoly   

18. bordásfal   

19. mászókötél   

20. ugrókötél   

21. gumikötél   

22. medicinlabda   

23. stopper   

24. kiegészítő tornakészlet   

25. kosárlabda palánk   

26. gyűrű   

27. mászórúd   

 3. Intézményvezetői 

iroda 

  

33. íróasztal   

34. szék   

35. tárgyalóasztal székekkel   

36. számítógép internet . 

hozzáféréssel, perifériákkal 
  

37. számítógép asztal és szék   

38. iratszekrény   

39. digitális  adathordozók 

számára szekrény 

  

38. telefon   

 7.  Nevelőtestületi szoba   

45. fiókos asztal pedagóguslétszámnak megfelelő  

46. szék pedagóguslétszámnak megfelelő  

47. számítógépes asztal és szék   

48. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

  



49. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám arányában  

50. tükör   

51. könyvszekrény   

 8. Könyvtár   

52. tanulói asztal és szék egy iskolai osztály , egyidejű 

foglalkoztatásához szükséges 

mennyiségben 

 

53. könyvtárosi asztal, szék   

53. egyedi világítás   

54. szekrény (tároló) legalább háromezer könyvtári 

dokumentum elhelyezésére 

 

55. tárolók, polcok, szabadpolcok    

56. létra a polcokhoz   

57. számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal, 

könyvtári szoftverrel 

  

 9. Orvosi szoba   

58. asztal, szék   

59. fektető   

60. kézmosó   

61. iratszekrény   

II. Nevelőmunkát segítő eszközök 

 

 interaktív tábla,  

információhordozók az iskola 

pedagógiai programjában  

előírt tananyag 

feldolgozásához  

  

 egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális taneszközök  

  

III. Kiszolgálóhelyiségek 



 

 

 

 

 

 1. Sportszertár   

 2. Karbantartóműhely 

raktárhelyiséggel 

  

 3. Személyzeti WC 

helyiség 

  

 4. Tanulói WC helyiség női és férfi  


