
 

 

Kedves Szülők! 

Előzetes jelentkezésük alapján értesítem Önöket, hogy gyermeküket 2017. június 16-án (pénteken), valamint 

június 19. és 23. között (az utolsó tanítási napot követő pénteken, valamint az azt követő héten), a 7.30-tól 17 

óráig tartó napközis ügyeletben – iskolánk pedagógusainak közreműködésével – fogadni és foglalkoztatni 

tudjuk. Térítési díjat csak az étkezésért kell fizetni, melynek összege megegyezik a napi háromszori étkezés 

díjával. Az étkezési díj kedvezményét június 15-ig, a tanév utolsó tanítási napjáig tudjuk érvényesíteni, a napközis 

ügyelet napjaira a 100%-os díjat (1.145 Ft/nap) kell fizetni. A júniusi tanítási napok és az ügyelet étkezési díjának 

befizetési napja 

 2017. június 12. (hétfő), 7.00-9.00, 15.00-17.00., 

 illetve utalási határideje: 2017. június 15. 

Kérem, hogy részvételi szándékukat a napközis ügyeletben 2017. június 2-ig véglegesíteni szíveskedjenek 

az iskola titkárságán, mert a megrendelt étkezési adagot a későbbiekben nem áll módunkban lemondani. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a jelentkező gyermekeket három csoportban foglalkoztatjuk. Az 1.a, 1.b, 2.a és 

2.b osztályosok a 4.b osztály osztálytermében, a 3.a és 3.b osztályosok a 7. osztály termében, a 4-8. 

évfolyamosok pedig az 5. osztály osztálytermében kerülnek elhelyezésre (június 19. és 23. között, hétfőtől 

péntekig). Mindhárom ügyeleti terem az 1. emeleten található. 

Kérem, hogy gyermekeiket legkorábban 7.30-ra szíveskedjenek hozni! A gyülekező helyszíne (8.00-ig) az 

iskolaudvar. 

Az ügyeleti napok során külső helyszíneket is érintenek tervezett programjaink, így kérem Önöket, hogy minden 

napra szíveskedjenek gondoskodni – kis hátizsákban – innivalóról, sapkáról / kendőről, valamint naptejről, s 

ügyeljenek a szabadidős tevékenységekhez alkalmas ruházatra, kényelmes cipőre! 

 

Az utolsó tanítási napot követő pénteken, június 16-án, a ballagási előkészületek és az ünnepély következtében 

a napközis ügyelet rendje a következő: 

 1.a, 1.b, 2.a és 2.b: a 2.b osztályterme a 2. emeleten 

 3.a és 3.b: a 3.b osztályterme a 2. emeleten 

 4-8. évfolyam: a 3.a osztályterme a 2. emeleten 

Kérem, hogy ezen a napon gyermeküket – a ballagási ünnepélyre tekintettel – 16.00 óráig szíveskedjenek 

hazavinni! 

 

Tisztelettel hívom fel figyelmüket ismételten arra, hogy az ügyeleti időben olyan gyermekeket tudunk 

foglalkoztatni, akik a jelzett időtartamban az iskola beírt tanulói. 

 

 

Üdvözlettel:          Csák Lajos igazgató 
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