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H Í R L E V É L 2016/11. május 12.
Tisztelt Szülők!
A 2016. júniusi ebédbefizetés időpontjai a következők lesznek:
Május 17 kedd: 13-17 ó.
Május 18. szerda: 7,30-11,30 ó.
Pótbefizetés: Május 24. kedd: 8-12 ó.
AZ UTALÁSOS FIZETÉSHEZ A GYERMEK NEVÉRE SZÓLÓ SZÁMLÁKAT A HÉTEN
KAPJÁK MEG! A HATÁRIDŐK AZONOSAK A KÉSZPÉNZES FIZETÉSI
HATÁRIDŐKKEL!
Június hónapban 11 napra az összegek a következők:
100%
50%
Napközi (710/355 Ft.)
7.810,- Ft.
3.905,- Ft.
Ebéd (490/245 Ft.)
5.390,- Ft.
2.695,- Ft.
Ebéd+tízórai vagy uzsonna (600/300 Ft.)
6.600,- Ft.
3.300,- Ft.
Személyre szabott diétás ebéd (1.040/520 Ft) DrSÉF.
11.440,- Ft.
5.720,- Ft.
Személyre szabott diétás ebéd (1.150/575 Ft) DrSÉF.C1
12.650,- Ft.
6.325,- Ft.
A Szeretett Tanítvány Alapítvány, amely iskolánkat támogatja a honlapon is olvashatóan
megújult kuratóriummal kapcsolódik be az iskola életébe. Kérjük, akinek van lehetősége
az adója 1 %-ával támogassa az alapítványt és azon keresztül iskolánkat. Az adószám:
18097467-1-41 – köszönjük!
A gyermekek délutáni hazamenetelével kapcsolatban két kérésünk lenne a családok felé:
1. Kérjük, hogy a 14,30-16 óra közötti tanulási időt tartsák be, a portán dolgozó
munkatárs számára szigorúan előírt kötelesség, hogy 16 óra előtt nem hívhat ki
gyereket. Kérem, hogy a mosdóba történő beengedést kérő szülők ténylegesen csak
a mosdóba menjenek és ne vigyék ki ezzel az ürüggyel az osztályokból a
gyermeküket! Sajnos sokszor késnek a gyerekek a hívás után, de személyesen
ellenőriztem több alkalommal, hogy a hívás szól, de a gyermekek nagyon lassan,
nehezen indulnak el az osztályból!
2. 17 óráig ügyelet a gyermekek számára! 17 óra után nincsen felnőtt felügyelet, a
portás nem felügyelő tanár, nem felel az esetleges balesetekért! Kérem tehát, hogy
17 óráig vigyék el a gyermekeket!
A gyergyói testvériskolából érkező vendégek fogadásával kapcsolatban szülői értekezletet
tartunk május 18-án 16 órai kezdettel! Az örömtelien magas számban jelentkezett
fogadók száma sajnos nem találkozik hasonlóan magas számú vendéggel. Erdélyben
sajnos a szülők számára elég sok költséget és utánajárást jelent a gyermekek iskolával
történő utazásának engedélyezése. Igyekeztem minden családhoz gyermeket beosztani, az
életkorok sem találkoznak igazán, de nagyjából próbáltam kis korkülönbséget keresni.
A levél második oldalán jelzem azokat a családokat, ahová már biztosan tettem vendéget,
a pünkösdi csíksomlyói út kapcsán egyeztetek még Gyergyóban a létszámról.
Az alábbi névsorban levőket várom tehát 18-án a szülői értekezletre!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Käfer György – igazgató

Adorján család
Bertóthy család
Broczky család
Csány család
Deák család
Debreczeni család
Ercsey család
Kalász család
Kemény Zsófi család
Kovács Anna család
Mátyus család
Mihály család
Molnár Veronika család
Nagy András család
Pintér család
Szomor család
Szűcs Dóri család
Talpai család
Tamás család
Tóth Gyöngyvér család
Valkóczi család

