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TÁJÉKOZTATÓ
az első osztályos gyerekek beíratásához
Tisztelt Szülők!
Gyermekük első osztályba történt beíratása utáni teendők az alábbiak:
Szülői értekezlet: 2018. május 30-án, szerdán 1630 órakor tartjuk az első szülői értekezletet,
ahol tájékoztatást kapnak a tanév kezdetével kapcsolatos tudnivalókról. (Felszerelés, nyári
előkészületek, tankönyvek.) Minden szülőt az adott osztály tanítónője várja az értekezletre.
Diákigazolvány igénylés: A lakóhely szerint illetékes okmányirodában kell megindítani az
igénylést. Az igényléshez a gyerekkel és a személyes okmányokkal együtt kell megjelenni, ahol
elkészítik a fényképes adatlapot. Ezt az adatlapot kell leadni az iskolában. Az igénylés díjtalan,
2018. május 30-án megtartandó szülői értekezletre hozzák magukkal a NEK adatlapot. A
további teendőket az iskola intézi. Jelenleg kb. egy hónap a diákigazolvány igénylés átfutásának
ideje. A diákigazolványt az iskolának postázzák, és majd itt lehet átvenni.
Étkezésigénylés: A beíratáskor kapott ebédmegrendelőt a 2018. május 30-án megtartandó
szülői értekezleten kell leadni. Az étkezés díja jelenleg: napközi: 676,-Ft/nap, ebéd: 474,Ft/nap. Az étkezést átutalással vagy csekkel lehet fizetni.
A számlát és a csekket augusztus 13-től lehet átvenni az iskolában. A támogatáshoz szükséges
papírokat a térítési díj megállapítása végett augusztusban hozzák magukkal. Esetleges
időpontváltozásról a honlapon tájékoztatjuk a Szülőket.
Iskolai póló: A testnevelésórákon egységes pólót használnak diákjaink. A pólók ára: 1.000.Ft/db. A szülői értekezletre kérjük, hozzák magukkal lezárt borítékban az összeget és tüntessék
fel a gyerek nevét, osztályát, póló méretét, darabszámot.
Iskolai nyakkendő: Iskolánk egyenruhája a fehér ing, mellé népi szőttes nyakkendő. Ezeket a
nyakkendőket nyáron népművészek szövik meg, aminek ára 1.500.-Ft/db. Kérjük az összeget a
szülői értekezletre hozzák magukkal.
Tankönyvrendelés: Felvilágosítást a 2018. május 30-án tartandó szülői értekezleten adunk.
A felvettek névsorát 2018. április 20-án tesszük közzé az iskola előterében.
A felvételi határozatokat 2018. április 20-án lehet személyesen átvenni a titkárságon 730-1700
óra között. Az elutasító határozatokat postázzuk.
Budapest, 2018. április 11.
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