
 

Kedves Szülők! 

Tájékoztatom Önöket, hogy intézményünk a tanév végét követően két héten át tudja – különböző módokon vállalni – 

gyermekeik elhelyezését, felügyeletét. 

Jelen tájékoztatóval ezeket a lehetőségeket ajánlom figyelmükbe: 

 

 

 

 

A következő héten, a 2020. június 22. és 26. közötti öt napra az alábbi két tábor közül választhatnak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táborokra jelentkezni az alábbi nyilatkozat Kovácsné Szolovi Anita iskolatitkárnak történő leadásával lehet. 

A tarjáni táborra történő jelentkezés akkor válik érvényessé, ha a leválasztott nyilatkozatot a szülő kitölti, majd befizeti 

az első részletet, 18.000 Ft-ot. Ebből az összegből az intézmény kifizeti a táborhely foglalási díját, ezért ezt a későbbiekben, 

a táborozás lemondása esetén sem áll módunkban visszatéríteni. A táborba korlátozott számú (50 fő) tanulót tudunk 

elvinni. A résztvevők kiválasztásakor előnyben részesítjük azokat a tanulókat, akiknél a korábbi tanévekben nem 

tapasztaltunk magatartási problémát sem az iskolai, sem iskolán kívüli foglalkozásokon, programokon, így az iskolát 

méltó módon tudják képviselni.  Figyelembe vesszük a korábbi évek táborozási tapasztalatait, illetve a jelentkezőre 

vonatkozó osztályfőnöki véleményt is. A férőhelyek korlátozott volta következtében jelentősége van a nyilatkozatok 

leadása, illetve a befizetések sorrendjének. 

A nyilatkozat leadását és egyidejűleg az első részlet befizetését Kovácsné Szolovi Anita iskolatitkárnál tehetik meg 2019. 

október 17-én és 18-án (csütörtök, péntek), 8.00-tól 16.00 óráig. 

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

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

Érdeklődésüket megköszönve, tisztelettel: 

Székesfehérvár, 2019. október 14. Csák Lajos igazgató 

       

--------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SZÜLŐI NYILATKOZAT 

________________________________________    _________ 

      gyermek neve                                             osztálya 

2020. június 22. és 26. között gyermekem számára 

NEM KÉREK TÁBORT NAPKÖZIS (BEJÁRÓS)          A TARJÁNI „OTTALVÓS” 

 TÁBORT KÉREK        TÁBORT KÉREM  

 

                     _____________________ 

                     szülő aláírása 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 

8000 Székesfehérvár, Budai út 4.         Tel./fax.: 22/318-232; OM 030070 

www.szentimreiskolaovoda.hu  szentimre.szfvar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. június 15-től 19-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 napközis ügyelettel kapcsolatos 

igényfelmérést később végezzük. 

 

Az iskolában BEJÁRÓS NAPKÖZIS TÁBORT szervezünk, melynek térítési díja várhatóan 17.000 Ft/fő. Az összeg 

tartalmazza a napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna), valamint a programok (kirándulások, túrák, 

belépőjegyek, kézműves foglalkozások) teljes költségét. A napközis tábor díjbefizetése 2020 áprilisában történik. 

 

2020. június 22-i (hétfői) indulással és június 26-i (pénteki) érkezéssel (5 nap, 4 éjszaka) „OTTALVÓS” TÁBORT 

szervezünk 3-8. osztályos tanulóink számára. A tábor helyszíne a Tarjáni Nemzetiségi Ifjúsági Tábor. 

(http://www.tarjan.hu/tabor.php) 

A tábor térítési díja 38.000 Ft/fő, amely a táborban részt vevő tanulók szállásának, útiköltségének, valamint napi 

háromszori étkezésének, illetve a programoknak a díját fedezi. Tervezett programok: élményfürdő-látogatás, 

várlátogatás múzeumpedagógiai foglalkozással, kovácsolás, céllövészet, táncház, növény- és állatmegfigyelő túra, 

süteménykészítés, fazekas korongozás. 
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