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Tudnivalók a nyárra
Június 16-tól július 1-ig a napközis ügyeletet pedagógusaink helyben látják el 8 órától 16
óráig mindazoknak, akik előzetesen jelentkeztek erre. Amennyiben arra a szülők
munkabeosztása miatt szükség van: 7-től 17 óráig lehet igénybe venni az ügyeletet.
Az iskolában az évzárással kapcsolatos teendőket június 16. és 30. között,
a tanévkezdéssel kapcsolatosakat augusztus 20. után végezzük.
Ügyintézés szerdai napokon (június 21. és 28. ) 9-től 13 óráig.
Júliustól az irodaügyelet az alábbi napokon lesz 9 és 13 óra között:
július 5. és 19.
augusztus 2. és 16.
Iskolai táborunk június 25-től július 1-ig Balatonakaliban, a vízitúra június 25-től 28-ig
lesz. Ezekre a programokra előzetesen kellett jelentkezni.
A nyári napközis táborra május 15-ig lehetett jelentkezni, ha további igény van erre, akkor a
Bródy Imre Gimnáziumban (1047 Budapest, Langlet Waldemár u. 3., Telefon:(1) 369 4917)
jelentkezzenek
A nyár folyamán elkezdődik a tornaterem-építés a hátsó udvaron.
Ebédbefizetés szeptember hónapra: augusztus 9-én szerdán 7.30-tól 14-ig vagy 16-én
szerdán 12-től 17-ig. Kérjük:
- az időpontok betartását!!!
- az ingyenesen étkezők szüleit, hogy igényeljék meg az étkezést (nekik is be
kell jönni a befizetéskor)
- az ingyenességhez, kedvezményes étkezéshez szükséges igazolásokat
(jegyzői határozat, orvosi igazolás) hozzák magukkal.
A GI honlapján regisztráltak számára ez kényelmesebb. A regisztráció módjáról honlapunkon
olvashatnak (www.bajza-ujpest.hu, Aktuális, Tájékoztatók)
A szükséges taneszközök listáját a honlapon is megtalálják. A tankönyveket szeptember 1jén osztjuk ki. Újdonság, hogy kormányhatározat alapján a következő tanévben minden
általános iskolás korú gyermek számára ingyenes a tankönyv.
Tanévnyitó főpróba (csak szereplőknek: 3.b és énekkar): 2016. augusztus 31. 9 órától
Tanévnyitó 2017. szeptember 1-jén pénteken 8 órától, utána 3 osztályfőnöki órát tartunk.
Szülői Tanács értekezlet: 2017. szeptember 4. hétfőn 17 órától
Szülői értekezletek mindig 17-től legkésőbb 18.30-ig:
szeptember 5-én kedden 1-2. osztály
szeptember 6-án szerdán 3-4. osztály
szeptember 7-án csütörtökön 5-6. osztály
szeptember 8-én pénteken 7-8. osztály

