Kedves Szülők!
Kedves Tanítványaink!
Néhány nap és vége a vakációnak.
Egy új tanév küszöbén állunk, új célokkal, kihívásokkal, feladatokkal és programokkal.
Mottónk továbbra is: „Jót, s jól, ebben áll a nagy titok!”
Tájékoztatásul néhány információ:
Augusztus 24-én, pénteken szállították ki a tankönyveket!
MINDEN TANKÖNYV INGYENES!

Tankönyvek osztása:
o

Iskolában, 7-es teremben:
 2018. augusztus 29. (szerda)
8-18h
 1-2. évfolyam (nem tartós tankönyvek, megtarthatják a gyermekek,
nem kell év végén visszaadni.)
o Könyvtárban:
 2018. augusztus 29. (szerda)
9-19h
 3-4. évfolyam
 2018. augusztus 30. (csütörtök)
9-19h
 5-6. évfolyam
 2018. augusztus 31. (péntek)
9-19h
 7-8. évfolyam
Kérem, a testvérek tankönyveiért azon a napon jöjjenek, amikor az idősebb gyermek
tankönyvének osztása van.
A KÖNYVTÁRBAN ÁTVETT TANKÖNYVEK EGY RÉSZE TARTÓS TANKÖNYV.
A KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYBA KERÜLTEKET AZ UTOLSÓ TANÍTÁSI NAPIG, 2019. JÚNIUS 14-ÉIG
VISSZA KELL VINNI A KÖNYVTÁRBA.
A TARTÓS KÖNYVEKÉRT ANYAGI FELELŐSSÉGEL TARTOZIK MINDENKI!
A TANKÖNYVEKET ÉS TANESZKÖZÖKET BECSOMAGOLVA, NÉVVEL, OSZTÁLLYAL ELLÁTVA
KÉREM AZ ISKOLÁBA HOZNI.
Amikor a tankönyveket osztjuk, azon tanulók részére, akik májusban nem adták le a következő
dokumentumokat,
nyilatkozatokat adunk:
o ingyenes étkezéshez
o napi egyszeri, vagy háromszori étkezéshez
o művészetoktatás térítési díjának megállapításához az 1főre eső nettó keresethez
jelentkezési lapokat adunk: (a májusi jelentkezések megerősítéséhez):
o tanszaki (művészetoktatás)
o szakkörökhöz
A nyilatkozatokat és jelentkezési lapokat a tanévnyitó ünnepségre hozzák magukkal tanítványaink.

TANÉVNYITÓ:
Szeptember harmadikán (hétfőn), reggel 8 órakor kezdődik az iskola udvarán.
o ünneplőruha kötelező: fehér ing, blúz, sötét szoknya vagy nadrág, iskola jelvénye
o gyülekező az osztálytermekben: negyed 8-tól
Az évnyitó napján tanulóink 11:15-ig lesznek az iskolában
o ürbői és ványi tanítványainknak ügyeletet biztosítunk a fél 2-es busz indulásáig.
o természetesen délután 4-ig azon diákjainknak is lesz felügyelet, akiknek a szülei
dolgoznak. Ez esetben, kérem, hideg élelmet csomagoljanak gyermekeiknek.
A napközis és menzás tanítványaink közül tízórait és ebédet keddtől csak azok részére tudunk
biztosítani, akik a nyilatkozatokat szeptember harmadikán leadták.
Az alsós gyermekek:
o bizonyítványt
o minden taneszközt
A felsősök:
o bizonyítványt
o jegyzetfüzetet
o tolltartót
o órarendet hozzanak magukkal.

Kedves Szülők!
2018. augusztus 30-31-én (csütörtökön és pénteken) „ünneplő öltözet” börzét szeretnénk tartani az
Önök segítségével iskolánk alsó aulájában.
Kérem Önöket, ha van olyan fehér ing, blúz, sötét szoknya, nadrág, vagy öltöny, és cipő melyet
gyermeke kinőtt, ajánlják fel azon gyermekek részére, akik szívesen elfogadják.
Természetesen várjuk azokat is, akik szívesen fogadják a felajánlást.
Bugyi, 2018-08-27
Tisztelettel és köszönettel:
Németh Mihály Istvánné

