2017. május 23.
SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
1. Üdvözlés, asztalnál ülők bemutatása
2. Az iskolánkról
3. A felvételiről

-

-

jelentkezett 1304 diák összesen 3322 tanulmányi
területre

felvett:

144

4. Az osztályok - osztályfőnökök bemutatása
A oszt.

Juhász Dávid
nyelvi orientációs osztály 05-06-07

B oszt.

Sándor András
emelt biológia, matematika 08,09

NYC oszt. Bruckner Szilvia, Löcherné Szabó Edina
francia, spanyol NYEK 03,04
NyD oszt. Vándor Péter
angol NYEK 01,02

5. Gólyatábor

-

augusztus 29-31. (kedd-csütörtök)
Verőce Csattogó-völgy
Legyenek kedvesek, szponzorálják! – alapítvány
teljes költség 13.000 Ft

-

6. Tankönyvek

-

(2 éj szállás, teljes panzió, vonatjegy, csomagszállítás)
Ezt az összeget a beiratkozáskor hozni kell!
Indulás kedden a reggeli órákban (08:07 vagy 09:07), ez a
vasúttól függ, később derül ki, hogy állítják össze a kocsikat
ennivalót hozzanak, 1. étkezés a vacsora
Érkezés csütörtökön a késő délutáni órákban, utolsó étkezés
az ebéd
4-6 ágyas faházak, sportpályák, eső esetén zárt közös
helyiség

tankönyvlistát kapnak a tájékoztatás után
- ingyen-tankönyv – igénylőlapot szintén akkor kérjenek az of-től,
(3 gyerek vagy tartós betegség, rendszeres gyermekvédelmi
támogatás)
- a tankönyvárusítás időpontját a honlapon kell figyelni
- mindkettőt a beiratkozásra kell visszahozni!
-

!!! Szintfelmérés angol könyvhöz május 24. 15 óra 107-es, 106-os terem
csak azoknak, akik az A és B osztályba lettek felvéve. Akik nem jönnek, automatikusan a
kezdő csoportba soroljuk őket.
7. Biztosítás

- A papírt szintén kiosztja az ofő, aki az alaptól (ez
mindenkinek jár) eltérőt szeretne, az a beiratkozás
idejében külön rendezze (nagytanári)

8. Diákigazolvány -2012. január 1-jétől a diákigazolványok igénylési folyamata
teljesen elektronikusan működik. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011.
(XII.30.) Kormányrendelet alapján.
A fénykép és aláírás felvételét az új igénylési folyamat szerint az okmányirodák
végzik 2012. február 06-tól. Első lépésként tehát az Okmányirodában kell
megjelenni.
Az eljárás megindításához, a személyazonosításhoz elfogadható okmányok: személyi
igazolvány, útlevél. Amennyiben a kiskorú tanuló nem rendelkezik még okmánnyal,
úgy szükséges a születési anyakönyvi kivonata és a lakcímkártyája. A kiskorú tanuló
esetében szükséges a törvényes képviselő jelenléte is a személyazonosító
okmányával, mert ő írja alá az adatlapot.
Az Okmányirodán kapott adatlapot kell hozni a beiratkozáskor, azzal
kezdeményezzük a diákigazolvány kiállítását, melyet közvetlenül az igénylő
lakcímére postáznak ki. (nagytanári)

9. Egyenruhák

- ünneplő
- hétköznap
- tornaóra Kilián Erzsébet tanárnő külön beszél róla

10. Menza - a beiratkozásra visszahozni a szándékot jelző papírt
- a csekkek átvétele augusztus 7-15. 9.00- 12.00 a portán
- a befizetett csekkszelvényt augusztus 28- tól szept. 1-ig
kell bemutatni a portán, akkor kapják a diákok az ebédjegyet
- szept. 1-jén már van ebéd
- díj: (pillanatnyilag) 474 Ft/nap
A kapura, honlapra kiírjuk majd az időpontokat.
11. Öltözőszekrény: két diák egy szekrény
beiratkozáskor 2.000 Ft, szeptember 3.000 Ft/4000 Ft,
ez 4/5 évre szól, ebből 1000 Ft kaució, ez a ballagáskor vissszajár
11. Beiratkozás:
12. Tanévkezdés

június 22. (csütörtök) 9-13 óráig
ált. isk. bizonyítvány
diákigazolványhoz okmányirodán kapott adatlap
ingyen-tankönyv igénylő nyomtatvány kitöltve, aláhúzva, aláírva
tankönyvrendelési lista, ha számlát kér, cím legyen ráírva
biztosításos papír, csak akkor, ha külön kér
gólyatábor díja 13.000 Ft
2.000 Ft szekrényelőleg
ISK éves tagdíj
1000 Ft
DÖK éves tagdíj 1000 Ft
összesen 17.000 Ft
Pólóméretet otthon megbeszélni
egy A4-es lapra lefénymásolva TAJ-szám és tanulói azonosító,
lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat
menzaigénylő papír
2017. szept. 1. péntek 9:00 évnyitó
majd 3 osztályfőnöki óra

13. Nyári sporttábor, sportélet az iskolában- Kilián Erzsébet
- testnevelés póló 1000 Ft (több is rendelhető)
- fiúknak sportnadrág 3000 Ft (elég a 4/5 évre)
Ezeket szintén a beiratkozáskor kell befizetni.

