Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
Lassan vége a nyári szünetnek, ezért néhány információt küldünk Önöknek/Nektek a
tanévkezdéssel kapcsolatban.
Iskolánk a 2019/2020-as tanévnyitó és hálaadó Istentiszteletét 2019. szeptember 1-jén,
vasárnap 17:00 órakor tartja a református templomban. 16:45-kor gyülekezünk a
templomudvaron.
Megjelenés ünneplő ruhában, iskolai nyakkendőben. Az elsősök és újonnan beíratott, valamint még
esküt nem tett gyerekek ünnepélyes eskütételén kerül sor nyakkendőik felkötésére.
Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy Magvető napunkat 2019. augusztus 30-án, pénteken délelőtt
9:00-12:00 óráig tartjuk. Étkezés ezen a napon nincs, kérjük, a gyerekek hozzanak tízórait. A
tankönyveket is ezen a napon vehetik át tanulóink, vagy szüleik 8:00-13:00 óra közötti időben
folyamatosan.
Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy a különböző kedvezményekre jogosító igazolásokat a tanévnyitó
ünnepélyre, de legkésőbb szeptember 15-ig a Fő utca 33. szám alatt működő irodába hozzák be.
- 3 vagy több gyermekes családok esetében az emelt összegű családi pótlékot igazoló lakossági
folyószámla kivonat
- Tartósan beteg gyermek esetében a szükséges orvosi papír másolata
- Rendszeres Gyermekvédelmi támogatásban részesülők esetében a Jegyző által kiállított hivatalos
igazolás.
Kérjük, hogy a napközit igénybevevő gyerekek az első tanítási napon egy csomag szalvétát és egy csomag
papírzsebkendőt hozzanak magukkal, a tanulószobát igénybevevő gyerekektől kérjük a leckefüzet használatát.

Az étkezés, napközi/tanulószoba, iskolajárat igénybevételéről a nyilatkozatot a tankönyvek
átvételekor szíveskedjenek kitölteni és aláírni.
Az iskolajárat a 2019/20-as tanévben is biztosított, melynek menetrendjéről a web lapon
tájékozódhatnak. A járat 2019. augusztus 30-án, pénteken indul először, mely a tanítási napok
menetrendjéhez képest ezen a napon egy órával később indul (www.dadirefi.hu).
Jelenleg az egyszeri étkezés (ebéd) díja 320,-Ft / nap, a háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
díja 470,-Ft / nap áron vehető igénybe intézményünkben.
Kérjük a kedves Szülőket, hogy a tanév zökkenőmentes indítása érdekében a mellékelt
nyilatkozatot kitöltve szíveskedjenek a tankönyvosztáskor leadni!
Isten gazdag áldását kérem életükre és családjukra!
Dad, 2019. augusztus 22.
Áldás, békesség
Kicsák Tamásné
igazgató

NYILATK O ZA T
A 2019/2020-as tanévre
………………………………………………………………………………( gyermek neve, osztálya)
nevű gyermekem részére az alábbiak szerint tartok igényt:
1-4. osztály
napközi

igen*

nem*

1-4. osztály
egyszeri étkezés (ebéd 320)

igen*

nem*

napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna 470)

igen*

nem*

5-8. osztály tanulószoba:

igen*

nem*

igen*

nem*

igen*

nem*

1-4. osztály

5-8. osztály
napi egyszeri étkezés (ebéd 320):
5-8. osztály
napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna 470):
ISKOLAJÁRAT ( honnan)

Bokod*

Kömlőd *

Császár*

Szákszend*

Oroszlány*

* Kérjük a csillaggal megjelöl sorokban a megfelelő választ aláhúzni!
Dátum: 2019. …………………….
……………………………………………..
szülő aláírása
NY I LA TK O ZA T
A 2019/2020-as tanévre

………………………………………………………………………………( gyermek neve, osztálya)
Aláírásommal igazolom, hogy a szabadon választott tantárgyat ( 1-2. évfolyamon magyar, 3-4. és 6-7. évfolyamon
dráma, 4-5. évfolyamon egyházi ének, 7. évfolyamon hittan) elfogadom.
Dátum: 2019. …………………….
……………………………………………..
szülő aláírása
NYILATKOZAT
……………………………………………………( gyermek neve, osztálya)
Hozzájárulok, hogy gyermekemről az iskolai programokon / rendezvényeken készült képek, videók az iskola weblapján
( www.dadirefi.hu) megjelenjenek.
Dátum: 2019. …………………….
……………………………………………..

szülő aláírása

