Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
2347 Bugyi, Teleki u. 2.
Tel.: 347-059
Email: suli@kazinczy-bugyi.sulinet.hu

Kedves Szülők! Kedves Tanítványaim!
Tájékoztatom Önöket és diákjainkat a holnapi tanévnyitó ünnepség
módosításáról:
VÁLTOZÁS
az új tornacsarnokban az alábbi osztályok vesznek
részt a tanévnyitó ünnepségen:
1. a + 1 szülő
1. b + 1 szülő
4. b
5. a
5. b
Kórustagok
GYÜLEKEZŐ: 7:30-tól a tornacsarnokban
Megjelenés: ünneplőben (fehér ing/blúz, sötét szoknya/nadrág, ünneplő cipő, akinek van
jelvénye, az tűzze fel)
Az ünnepség után az osztályfőnökökkel mennek vissza az iskolába.
JELEN PILLANATBAN AZ ISKOLA ÉPÜLETÉBE NEM JÖHETNEK BE A SZÜLŐK, MÉG
AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOKÉ SEM!
KÉREM MEGÉRTÉSÜKET!

A többi osztály az iskolában marad az osztályfőnökével az alábbi termekben:
Gyülekező 7:15-től az iskolában az alábbi osztályoknak:
o
o
o
o
o
o
o
o

4. a
28-as
2. a, 3. a, 3. b, SNI a megszokott termében
6. a
8-as
6. b
13-as
7. a
19-es
7. b
3-as
8. a
15-es
8. b
16-os teremben

Ezekben a termekben folyik majd a nevelő-oktató munka minden tanítási napon, nem
vándorolnak a diákok a szaktantermekbe, kivétel az informatika, rajz, ének, testnevelés.
Kiegészítő információk az első naphoz:
Az első napon 11:30-ig lesznek az iskolában a gyermekek
o
o

A bejáró tanulóknak ügyeletet biztosítunk a busz indulásáig
A napközis ellátást igénylő gyermekek is maradhatnak 16 óráig már az első napon, de kérem,
ennivalót csomagolni szíveskedjenek nekik. Váltóruhát hozhatnak magukkal.
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o

Napközis, menzás étkezést csak szeptember 7-étől (hétfőtől) tudunk biztosítani.

Mindenki a parkoló felőli bejáratot használja.
A gyermekeket a kapuig lehet kísérni és ott lehet várni rájuk. Az első hetekben
kikísérjük a kapuhoz a gyermekeket (1-2évfolyamosokat), illetve reggel fogadjuk
őket.
Mit kell hozni az ünnepség napján?
o

o

Alsó tagozatos tanulók:
▪ táskában:
• zsebkendő, maszk
• bizonyítvány
• tolltartó, színes ceruza
▪ enni- és innivaló
Felső tagozat:
▪ zsebkendő, maszk
▪ bizonyítvány
▪ tolltartó
▪ órarend
▪ jegyzetfüzet
▪ enni - és innivaló

Kérek mindenkit:
o
o

a tanszerek (füzetek, könyvek, feladatlapok, térképek)
▪ legyenek becsomagolva
▪ névvel és osztállyal ellátva
a tornazsák is legyen névvel és osztállyal ellátva

(Még kapható „kazinczys” jelvénnyel ellátott fehér póló: 1.300 Ft/db)
Ügyintézés:
o előre, telefonon egyeztetett időpontban, az alábbi telefonszámokon:
▪ 06 29 347 059
▪ +36 30 241 2163

Köszönöm, hogy végig elolvasták levelem, rövid időn belül további tájékoztatót küldök
Önöknek.
Bugyi, 2020-08-31
Megértésüket megköszönve, üdvözlettel:
Németh Mihály Istvánné sk.

