Információ a leendő első osztályos tanulók szüleinek!
Sok szeretettel köszöntjük Önöket!
Nagyon köszönjük, hogy ebben a furcsa helyzetben is, – amikor a személyes találkozásokra, iskolanyitogató
alkalmakra nem kerülhetett sor, - iskolánkat választották gyermekeik „második otthonának”. Igyekszünk kielégítő
tájékoztatást nyújtani az iskolai élettel kapcsolatosan, hiszen biztosan sok kérdés merül fel Önökben. Természetesen
a szabályok betartásával, szeretnénk minél előbb szülői értekezletet is tartani. Mindenkit a beiratkozáskor megadott
elérhetőségen értesíteni fogunk annak helyszínéről és az időpontjáról.
Néhány, minden osztályt egyformán érintő gondolatot összegyűjtöttünk.
-

Szeptembertől négy első osztály indul iskolánkban:
az 1. a és b osztály: labdajátékot előkészítő osztály
az 1. c osztály: vízisport osztály
az 1. d osztály: általános tantervű osztály

-

Az iskola egy pedagógiai asszisztens segítségével 7:00 órától biztosít felügyeletet a korán érkező gyermekek
számára, 7:30 órától pedig pedagógusok felügyelik a tanulókat.
Délután 16:30 óráig a tanító nénikkel vannak a gyerekek a saját termükben, 17:00 óráig pedig szintén
pedagógiai asszisztens vigyáz azokra a tanulókra, akikért még nem értek az iskolához a szüleik.

-

-

Az iskola területén főzőkonyha van, tehát itt, helyben főzik, készítik az ételt a gyerekeknek. A megfelelő
nyomtatványok kitöltése után, az iskola biztosítja az étkezést, amely napközi (háromszori étkezés: tízórai,
ebéd, uzsonna) és menza (csak ebéd) formájában igényelhető. A tanító nénik küldik majd e-mail-ben a
nyomtatványokat, vagy az iskola portáján lehet személyesen kitölteni. A kitöltött étkezéssel kapcsolatos
papírok, csak a hozzácsatolt igazolásokkal együtt érvényesek. (A különböző jogosultságokat, igazolni kell,
figyelmesen olvassák el, mindkét lap kitöltése kötelező!)
Akinek további kérdése van az étkezéssel kapcsolatosan, keresse az élelmezésvezetőt: Beczőné Szabó Csillát
hétköznapokon 8:00 órától 16:00 óráig a +36 70/ 6699 201 telefonszámon!

-

A szükséges taneszközök listáját a tanító nénik küldik, illetve az iskola honlapján megtalálható lesz!
Javasoljuk az Ady Endre utcában található Papír-Írószer Boltban összeállított iskolakezdő csomagokat
megvételre. /Önök és az osztályok is kedvezményt kapnak a vásárlások után!/

-

A mindennapos testnevelésórák mellett minden iskolánkba járó gyermeknek lehetősége van iskolaidőben
Diáksport foglalkozásokra járni, melyet testnevelő kollégáink tartanak több sportágban.
Szeptembertől mind a négy osztályban indul a Sakkpalota program.

-
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