
Kedves Szülők! 

Értesítem Önöket, hogy intézményünk a tanév végét követően – a tavalyi tanévhez hasonlóan – két héten át 

tudja különböző formában vállalni gyermekeik elhelyezését, felügyeletét. 

E tájékoztatóval ezeket a lehetőségeket ajánlom figyelmükbe: 

 2018. június 18-tól 22-ig (hétfőtől péntekig), 8.00 órától 17.00 óráig biztosítunk ügyeletet. A 

gyermekek felügyeletéről és foglalkoztatásáról iskolánk pedagógusai gondoskodnak. Térítési díjat 

csak az étkezésért kell fizetni, melynek összege megegyezik a napi háromszori étkezés 100%-os 

díjával. 

 A következő héten, a 2018. június 25. és 29. közötti öt napra az alábbi két tábor közül választhatnak: 

o Az iskolában bejárós napközis tábort szervezünk, melynek térítési díja várhatóan 13.000 

Ft/fő. Az összeg tartalmazza a napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna), valamint a 

programok (kirándulások, túrák, belépőjegyek, kézműves foglalkozások) teljes költségét. 

o 2018. június 25-i (hétfői) indulással és június 29-i (pénteki) érkezéssel (5 nap, 4 éjszaka) nyári 

tábort szervezünk Balatonfenyvesre. A tábor térítési díja 29.000 Ft, amely a táborban részt 

vevő tanulók szállásának, útiköltségének, valamint napi háromszori étkezésének, illetve a 

programoknak a költségét fedezi.  

A tábor költsége ezt az összeget meghaladja, ám az Önök által fizetendő összeg fölötti részt – 

családjaik anyagi áldozatvállalásának megkönnyítése érdekében – az iskola alapítványi 

támogatás felhasználásával átvállalja. 

A további szervezés érdekében kérem Önöket, hogy az alábbi kérdések megválaszolásával, a megfelelő 

részek aláhúzásával, valamint aláírásukkal jelezzék szándékukat a nyári szünetre eső programokat 

illetően.  

A leválasztott kérdőívet gyermekük osztályfőnökéhez kell eljuttatni 2017. október 24-én (kedden).  

Tisztelettel hívom fel figyelmüket arra, hogy a táborok résztvevőinek kiválasztásakor előnyben részesítjük 

azokat a tanulókat, akiknél a tanév során nem tapasztalunk magatartási problémát sem az iskolai, sem iskolán 

kívüli foglalkozásokon, programokon, így az iskolát méltó módon tudják képviselni. 

Mivel a táborozókért a felelősséget az intézmény, illetve az intézmény pedagógusai vállalják, így olyan 

gyerekeket tudunk táboroztatni, akik a tábor időtartama alatt az iskola beírt tanulói. 

Érdeklődésüket megköszönve, tisztelettel: 

 

Székesfehérvár, 2017. október 18.       Csák Lajos igazgató 
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___________________________    _________ 

      gyermek neve                   osztálya 

 

 2018. június 18. és 22. között gyermekem számára az iskolai ügyeletet  

 

KÉREM     NEM KÉREM 

 

 2018. június 25. és 29. között gyermekem számára 

 
NEM KÉREK TÁBORT NAPKÖZIS (BEJÁRÓS) 

TÁBORT KÉREK  

NYÁRI (OTTALVÓS) 

TÁBORT KÉREK 

 

 

                            _____________________ 

                                     szülő aláírása 


