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Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Tanévnyitó ünnepségünket 2020. szeptember 1-jén kedden,
8:00-kor tartjuk iskolánk főépületében.
(Kossuth Lajos utca 11.)
Kérjük, hogy első évfolyamos tanulóink és szüleik iskolánk udvarán
gyülekezzenek. Az udvart a hátsó kapun keresztül közelítsék meg a
dr. Lengyel Lajos utca felől, ami az orvosi rendelő mellett található.
Minden elsős gyermek 1 fő felnőtt kíséretében jöhet be udvarunk
területére.
2-8.

évfolyamos

tanulóink

a

főbejáraton

keresztül

az

osztálytermeikbe menjenek. Szüleik az épületbe nem léphetnek be,
alkalmazottaink segíteni fogják a gyerekeket. Speciális tagozatos
tanulóink a kis tornateremben gyülekezzenek.
Tanulóink legkésőbb 7:50-ig, ünnepi öltözetben jelenjenek meg! (fehér
ing, sötét alj)
Ünnepségünket követően az 1.a, 1.b és 1.d osztályos tanulók a Petőfi
úti

épületben,

1.c

és

felsőbb

évfolyamos

tanulóink

az

osztálytermeikben folytatják a munkát.
Első évfolyamon tolltartót, tízórait, felsőbb évfolyamokon tolltartót,
jegyzetfüzetet,

iskolatáskát,

bizonyítványt,

tízórait

hozzanak

magukkal a tanulók. A tankönyvek kiosztására a délelőtt folyamán
kerül sor.
Az ünnepélyt követően három osztályfőnöki órát tartunk, így a
tanításnak valamennyi évfolyamon 11:45-kor lesz vége. Étkezést,
napközis és tanulószobai foglalkozást már ezen a napon is biztosítunk.
Napközit 16:00-ig, ügyeletet 17:00-ig biztosítunk, a tanulószobai
foglalkozás 16:00-ig tart.
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A tanítást követően tanulóinkat önállóan csak a szülők írásos
engedélyével engedjük el, ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy
azon

gyermekek

részére,

akik

már

egyedül

járnak

haza,

szíveskedjenek írásban rögzíteni a távozás pontos időpontját.

Az első tanítási nap étkezési rendje a következőképpen alakul:
Petőfi úti telephely:

11:45-

Kossuth úti telephely: 11:45-12:10

első évfolyam
felső tagozat

12:10-12:50

1.c és a harmadik évfolyam

12:50-13:20

második évfolyam

13:20-

negyedik évfolyam

A tanév további részében az órarend függvényében külön beosztás
szerint fognak étkezni a tanulók.

Emlékeztető: 2020. szeptember 1-jén 18:00-tól első évfolyamos
tanulóink szülei részére szülői értekezletet tartunk az osztályok
osztálytermeiben, ahová a szülők minden eszközt és felszerelést
szíveskedjenek magukkal hozni. Első évfolyamos tanulóink tankönyveit
a szülők a szülői értekezleten vehetik át.
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