Kedves Szülők!
– Az 1. osztályos tanulók beíratásának ideje:
2009. április 6. (hétfő) 8- 16 óráig
2009. április 7. (kedd) 8-16 óráig
2009. április 8. (szerda) 8-16 óráig
A Hősök tere 15. sz. alatti iskolaépület emeletén.
A beíratkozáshoz hozzák magukkal:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát
– óvodai szakvéleményét
– orvosi igazolását
– TAJ számát
– diákigazolvány igényléséhez 1 db. igazolványképet és
550 Ft.-ot.
– Az ingyenes tankönyvre való jogosultság igazolását.
– Az ingyenes tankönyvre való jogosultsághoz az alábbi
feltételek közül legalább egynek kell megfelelni:
a) tartósan beteg (szakorvosi igazolás),
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos (szakértői vélemény)
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.: dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus
vagy kóros aktivitászavar) (szakértői vélemény)
d) három-vagy többgyermekes családban él, (családi pótlék
igazolása)
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
(önkormányzati határozat)

A 2009/2010-es tanévben az 1. évfolyamosak részére a
következő lehetőségeket kínáljuk
Tanórai keretben

Tanórán kívüli

(emelt óraszámú okt.)

tevékenység

- angol (tagozat)

- informatika

- emelt óraszámú

- német

testnevelés

- angol

- néptánc oktatás

- báb
- focisuli
- játszóház
- fejlesztő játékok

Figyelmükbe

ajánljuk

a

Pedagógiai

szolgáltatásait:
• logopédiai fejlesztés
• tehetséggondozás
• felzárkóztatás
• egyéni fejlesztés
• gyógytestnevelés
• pszichológiai tanácsadás
A fent felsorolt lehetőségek mindegyike ingyenes.

Szakszolgálat

MEGHÍVÓ
Kedves Szülők!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket az Iskolanyitogató
programunk keretében 2009. április 2-án (csütörtökön) a
Hősök

téri

iskolaépületben

megrendezésre

kerülő

nyílt

napunkra.
1. óra 800-845

angol 4.b osztály tanít Kissné Tóth Edit

2. óra 855-940

informatika tanít László Zoltánné

3. óra 1000-1045

matematika 4.a tanít Koszorus Gyuláné
(leendő 1. osztályos osztályfőnök)

4. óra 1055-1140

magyar 4.b tanít Venyigéné Vad Anikó
(leendő 1. osztályos osztályfőnök)

Az elkövetkezendőkben folyamatosan tájékoztatjuk Önöket és
gyermekeiket

további

iskolanyitogató

programjainkról,

melyeket április és május hónapban kínálunk Önöknek.

