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H Í R L E V É L 2016/10. április 15.
Tisztelt Szülők!
A 2016. áprilisi ebédbefizetés időpontjai a következők lesznek:
Április 19 kedd: 13-17 ó.
Április 20. szerda: 7,30-11,30 ó.
Pótbefizetés: Április 26. kedd: 8-12 ó.
AZ UTALÁSOS FIZETÉSHEZ A GYERMEK NEVÉRE SZÓLÓ SZÁMLÁKAT A HÉTEN
KAPJÁK MEG! A HATÁRIDŐK AZONOSAK A KÉSZPÉNZES FIZETÉSI
HATÁRIDŐKKEL!
Május hónapban 20 napra az összegek a következők:
Napközi (710/355 Ft.)
Ebéd (490/245 Ft.)
Ebéd+tízórai vagy uzsonna (600/300 Ft.)
Személyre szabott diétás ebéd (1.040/520 Ft) DrSÉF.
Személyre szabott diétás ebéd (1.150/575 Ft) DrSÉF.C1

100%
14.200,- Ft.
9.800,- Ft.
12.000,- Ft.
20.800,- Ft.
23.000,- Ft.

50%
7.100,- Ft.
4.900,- Ft.
6.000,- Ft.
10.400,- Ft.
11.150,- Ft.

A 2016/6. hírlevélben az iskola állapotával kapcsoltban leírtakra hivatkozva szeretném
Önöket tájékoztatni a következőkről (lehet, hogy hallottak is ezzel kapcsolatban a
gyerekektől):
Április 7-én ÁNTSZ ellenőrzés volt az iskolában. Ezzel kapcsolatban a legszükségesebb
tennivalókat elvégeztük. A földszinti fiú mosdóban hiányzott egy csap, amit megvettünk
és felszereltünk. 3 óra elteltével tönkrement! Ezt követően szakszerűen fogóval elzárta
a gondnok a vizet a mosdó alatt, délutánra, illetve tegnap délután is a mosdó alatti
főelzárót valakik kinyitották és folyt a víz! Feltöltöttük az összes kéztörlő és wc
papír tartót, egy hét alatt két esetben kellett piszkavasakkal és egyéb
szerszámokkal kiszedjük az eldugult wc-kből a beletömött papírtömeget! A piszoár
lefolyó nyílásaiból – mivel folyt ki az eszközből a víz, ki kellett piszkálnunk a
beletömött illatosítót!
Nem vitát szeretnék gerjeszteni és senkit sem szeretnék se gyanúsítani sem pedig
bosszantani, de kérem segítsenek, hogy főként alsós gyermekeikkel egy kicsit
beszélgessenek az eszközök nem rendeltetésszerű használatának következményeiről és az
ezzel járó a teljes intézményt érintő anyagi veszteségről.
Amúgy az ellenőrzés során elmarasztalást nem kapott az iskola!
Köszönjük a márianosztrai zarándoklatra való jelentkezéseket, és egyúttal jelzem, hogy a
mai napon lezárom a jelentkezéseket, és megrendelem a jegyeket, melyeket mivel
különvonattal utazunk nem lehet már módosítani! A jegyek árát kérem, április 25.
hétfőig küldjék be az osztályfőnököknek!
Felmerült kérdésekre válaszolva, az erdélyi vendégeket nem kellett a családoknak
bejelenteni a létszámba!
Egy nyári úszótábor plakátot mellékelek!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Käfer György - igazgató

