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H Í R L E V É L 2019/17. október 4.
Tisztelt Szülők!
Gyermekeik a mai napon vagy a jövő hét első napjaiban két dolgot visznek haza az
iskolából:
1. Adatvédelmi nyilatkozat a jubileumi ünnepség kapcsán. Kérem szépen, hogy a
nyilatkozatot a rajta található adatok kitöltésével és a jogszabályoknak megfelelően
két helyen tanukkal együtt aláírva október 14-ig küldjék vissza az iskolába.
2. Mintás póló. Az UTE és az Önkormányzat minden újpesti iskolában tanuló diák
számára küldi ajándékba. Hangsúlyozom, ugyanezt az ajándékot minden újpesti
iskolás megkapta, az esetlegesen felmerülő ellenérzések nem a mi iskolánkra
vonatkozó egyedi eljárást jelentenek. Postások vagyunk ebben az esetben,
semmilyen meggyőződést, elköteleződést, mint oktatási intézmény nem kívánunk
közvetíteni!
Jelzem, hogy megérkeztek az iskolába az iskolapólók, 4 féle méretben (nagy méret is van)
kaphatók az eddigiekkel megegyező 2.500,- Ft-os áron.
Régen halogatott hiányt pótolva a jubileumi ünnepségre elkészülnek az egységes ünnepi
öltözékhez szükséges – fiúk számára – nyakkendők, - lányok számára – muszlin kendők.
Ezeknek az ára 1.400,- Ft, amit az alapítvány kifizet a gyártó részére. Nem szeretnénk
senkinek nehézséget okozni ezzel a költséggel, de kérjük, hogy akinek ez az összeg nem
okoz különös megterhelést, utalja át a Szeretett Tanítvány Alapítvány bankszámlájára:
12010422-00116099-00100003, vagy „nyakkendő” illetve „kendő” feliratú név nélküli
borítékban az osztályfőnöknek adja át és mi betesszük az alapítvány számlájára.
Reméljük, hogy ezáltal mégis egységesebb lesz a gyermekek ünnepi öltözéke!
Az elvesztett kendők, illetve a későbbiekben az iskolába jövők számára kötelező lesz a
kendők és nyakkendők megvásárlása.
Ezúton szeretném tájékoztatni a családokat a hozzám érkező kérdésekre válaszolva, hogy
Judit néni a délutános portás néni lelkiismeretesen és szeretetteljesen végzi munkáját. A
tanulás érdekében szükséges a reggeli pontos érkezés és a délután 14,45-16 óra közötti
tanulási időszak szigorú betartása! Amelyik dolgozó ezt nem tartja be, elmarasztalást kap
tőlem!
Judit néni erősen nagyot hall, erős hallókészüléket használ, a hangos beszédet, a telefont
hallja és szájról is olvassa a neki mondottakat. A szülőket minden portás egy idő után már
név szerint is ismeri. Kipróbálható, hogy amennyiben fülhallgatót teszünk a fülünkre, mi
is lényegesen hangosabban beszélünk! Erélyesebb stílusa ennek és a nem ritkán
előforduló szabályellenes kéréseknek következménye. Kérem, fogadják keresztényi
szeretettel és megértéssel, mivel az iskolával szembeni igen erős elkötelezettsége és
gondoskodása komoly értéke intézményünknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Käfer György
igazgató

