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Kohodné Tóth Andrea igazgató
Tisztelt Szülők!
Iskolánkban 2019. március 20-án szerdán nyílt napot tartunk a leendő elsős szülők részére.
Program:
2 tanítási órát lehet majd megnézni azokkal a tanítókkal, akik a következő tanévben első osztályban
tanítani fognak. Az órák 7.55-től 8.40-ig, majd 8.55-től 9.40-ig tartanak. Kérjük, hogy 7.45-ig
érkezzenek meg.
10 órától az ebédlőben lesz tájékoztató iskolánkról, a beiratkozásról, majd a következő tanévben a hités erkölcstan oktatását vállaló egyházak képviselői adnak felvilágosítást tanterveikről.
11 órától bemutatkoznak a Megyeri Tigrisek kosár- és az UTE röplabdásai, hiszen a két leendő első
osztályban 2 délutáni testnevelésórát a gyerekeket szétosztva kosárlabda- és röplabdaedzők fognak
tartani. A kosárlabdások részt vesznek a Kosárpalánta programban.
Leendő elsős tanítók:
1.a Wojtekovits Istvánné of. és Solymosi Andrea osztálytanító
1.b Zádorné Nagy Orsolya of. és Király Gyöngyvér osztálytanító
A beiratkozás időpontja április 11-12.
Mindenkinek abban az iskolában kell beíratni a gyermekét, ahova járni szeretnének, függetlenül attól,
hogy körzetesek vagy sem. A felvételről való döntés az összes jelentkezés után történik.
A körzetes jelentkezőket fel kell venni, a fennmaradó helyeken elsőbbséget élveznek a jelenleg
hozzánk járó gyermekek testvérei, a hátrányos helyzetűek és a volt bajzások gyermekei.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást
(óvodai szakvéleményt).
Amennyiben körzetes gyermek további 1 évig óvodában marad, az erről szóló óvodai szakvéleményt
lehetőleg még a beiratkozás előtt adják le iskolánk titkárságán (reggel 7 és délután 5 óra között).
Kérdéseiket feltehetik majd a nyílt napon.
Felhívom figyelmüket, hogy nyílt napjainkra sok látogató érkezik, ezért előfordul, hogy mindenki nem
tud leülni a teremben. Kérjük, hogy lehetőleg egy családból 1 felnőtt érkezzen.
Szeretettel várjuk Önöket!
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