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Kedves Szülők!
Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2013-2014. tanév kezdetén.
A 2011. évi CXC tv. (a nemzeti köznevelésről) és annak módosító rendelkezései, valamint a végrehajtását szabályozó jogszabályok 2013.
szeptember elsejével hatályba léptek és ez gyökeres fordulatot eredményez a nemzeti köznevelés történetében, hiszen a cél egy hatékonyabb és
jobban működő rendszer kialakítása.
A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és
amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja.
A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak.
A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői megosztják a köznevelési intézményekkel és a
pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.
Az új Nemzeti Alaptanterv, a magyar közoktatás tartalmi szabályozásának alapdokumentuma, amely a köznevelés egységének megteremtése és az
iskolák közötti átjárhatóság érdekében meghatározza az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai feladatainak elvi, tartalmi és szemléleti alapjait, 2013
szeptemberétől az első és ötödik évfolyamunkon már megalapozza tevékenységünk kereteit, egyúttal a diákok életkori sajátosságait messzemenően
figyelembe véve ésszerű nagyságú tananyag megtanítását írja elő.
Idén már 4 évfolyamon (az 1.,2.,5.,6. évfolyamon) folyik mindennapos testnevelés; az ötödik évfolyamtól bevezetjük az emelt szintű, egyben
nívócsoportos matematikaoktatást, valamint emelt szinten tanítjuk a magyar nyelvet és irodalmat. A törvényi környezetnek megfelelően
megszerveztük az erkölcstan tantárgy, illetve - szülői választás alapján történő - hit-és erkölcstanoktatást az első és ötödik évfolyamon; az első
évfolyamos gyermekek ingyen kapták meg tankönyveiket; egyben átszerveződött a tankönyvellátás központi rendszere.
Újdonság, hogy idén minden nap 16.00-ig biztosítjuk a tanulók foglalkoztatását, azonban a délutáni foglalkozásokról írásbeli szülői kérelemre
elengedjük a tanulókat. (A kérelem formanyomtatványát az első szülői értekezleten az osztályfőnököktől igényelhetik.)
A változások naprakész és a jogszabályoknak megfelelő folyamatos bevezetéséhez, munkánkhoz elengedhetetlenül szükséges a szülői támogatás,
együttműködés, mert csak így érhetjük el, közösen, hogy ez a tanév is eredményeket, sikereket hozzon.
Ennek érdekében kéréseink erre a tanévre, a következők:
1. Kérjük, ellenőrizze, segítse gyermekét, hogy felszerelését órarend szerint naponta hozza magával az iskolába! Kérjük, a gyermek csak az iskolai
tevékenységéhez szükséges eszközöket hozza magával!
2. Az otthoni tanulásra, gyakorlásra szükség van, szorgalmazza a házi feladatok elkészítését, felső tagozaton a napközi/tanulószoba
igénybevételét!
3. Gyermeke szabadidejét ellenőrizze, mert a környezeti hatások, a kortárscsoportok is erősen alakítják személyiségét! Gyermekük egészsége
érdekében energiaital fogyasztását nem engedélyezzük az iskolában.
4. Segítse az alábbi iskolai munkarend betartását!
Köszönjük együttműködésüket!
A tanulók joga és kötelessége (részlet):
A tanuló joga, hogy részt vegyen a szakkörök, sportkörök munkájában, választható foglalkozásokon. Az iskola által kiküldött jelentkezési lapon
a szülő aláírásával tudomásul vette: gyermeke jelentkezett és a foglalkozáson való részvétele a tanévben kötelező.
A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai épségét, egészségét, biztonságát és tartsa tiszteletben diáktársai, pedagógusai emberi méltóságát,
jogait és azok gyakorlását.
Az iskola, illetve az osztályterem berendezésének épségéért felelősséggel tartozik minden tanuló, a szándékos károkozást meg kell téríteni.
Az iskola munkarendje:
1. A reggeli ügyelet 6.30-tól 7.45-ig tart. Az ügyeletre érkező tanulók csak pedagógus vezetésével mehetnek a termekbe.
2. A felső tagozatos tanulók 7.30-kor jöhetnek be az épületbe.
3. A tanítás 8.00 órakor kezdődik. A tanítás megkezdése után érkezők beírásra kerülnek. A késések ideje összeadódik, 45 perc késés 1 igazolatlan
órának minősül, amiről az iskola (hivatalosan) értesíti a szülőket. Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: Ha a tanköteles tanuló a kötelező tanórai
foglalkozásokról igazolatlanul több mint ötven órát mulaszt, a jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes iskoláztatási
támogatás (tanköteles tanuló után járó családi pótlék) felfüggesztését.
4. A szülők az iskola kapujáig kísérhetik be gyermeküket. A pedagógusokkal egyeztetett időpontban beszéljék meg kérdéseiket, javaslataikat a
pedagógus munkaidején túl. Rendkívüli esetben a portán, aláírással léphetnek be az iskolába.
5. Az alsó tagozaton a napközi 16.30-ig tart. 15.00-16.00 óra között védett tanulási idő van. Kérjük, ne zavarják gyermekük felkészülését ez idő
alatt! Ezen időszakon kívül az ügyeletes tanulók segítenek a gyermekek megkeresésében. Az esti ügyelet 17.30-ig tart.
6. Tanítási idő és a hozzá kapcsolódó napközis foglalkozás alatt a diákok kizárólag felnőtt kíséretével vagy előzetes írásos engedéllyel hagyhatják
el az iskolát.
7. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradást orvos, szülő (tanévente három napig terjedő időre) igazolhat, ezen túlmenően előzetes szülői
kérést az Iskolavezetőséghez kell benyújtani. A mulasztást ilyen esetben is indokolni kell. Az osztályfőnök az orvosi igazolást szülői aláírással
együtt kéri.
8. Nagy értékű személyes tárgyi eszközökért az iskola felelősséget nem vállal. (mobiltelefon, ékszer, szórakoztató elektronikai eszközök, stb.).
Mobiltelefont, hang- és képrögzítésre alkalmas eszközt a tanórán ki kell kapcsolni!
ÜTEMTERV
szeptember
október
02.
8.00
Tanévnyitó, első tanítási nap
7-14.
Témahét
05-06.
Tanulóbiztosítás
11.
DIFER 1. évf.
9.
17.00
Iskolai szülői mk. értekezlet
Bolyai verseny a Bárcziban (3.-8.)
9-13.
Szülői értekezletek (1-8. évf.)
17.
Szüreti bál alsóban – szervező: 3.évf.
9-20.
Bemutató szakkörök
21.
17.00
Pályaválasztási szülői értekezlet (7.-8.o)
14.
Munkanap – Sportnap (ledolg. dec.21)
22.
Ünnepély
16-18.
DÖK kirándulás
25.
Utolsó tanítási nap /Halloween/ diszkó
20.
Szakköri jelentkezések
28-31.
Őszi szünet
21.
Bográcsfesztivál (ledolgozva:dec.7.)
A hónapfolyamán Hasznosanyag-gyűjtés
27.
Tanítás nélküli munkanap 1.
Étkezési támogatás kérelmek leadása
Szept.folyamán
Követőmérés (szintfelmérő)

november
04.
Első tanítási nap
március
08.
Alsó tagozaton:Márton nap
07.
14.30
Bolyai természettudományi verseny
25-26.
Fogadóóra (5-8.évf.)
14.
Iskolai ünnepély
25-29.
Fogadóóra (1-4.évf.)
16.
Egészségnap
15.
Bölcs Bagoly verseny
24-28.
Nyílt hét (1-8. évf.)
18.
Tanítás nélküli munkanap 2.
03. második fele Hasznosanyag-gyűjtés
22.
Értesítés bukásra állásról
Kerületi tornaverseny
23.
Bolyai országos verseny a Bárcziban (matematika)
április
december
17-21-ig
Tavaszi szünet
06.
Mikulás
23.
Tanítás nélküli munkanap 3.
02-06.
Intenzív hét
24.
Első tanítási nap
10-ig
Középiskolai írásbelire jelentkezés
25.
Értesítés bukásra állásról
13.
Luca napi vásár
A hónap folyamán Elsős beiratkozás
9-13.
Intenzív hét
május
21.
Munkanap (ledolg:szept.14.):ügyelet!
02.
Tanítás nélküli munkanap 4.
19-20.
Ovis és szülői karácsony
05-09.
Fogadóóra (1-8. évf.)
20.
Utolsó tanítási nap
07.
Tehetségkutató emelt matematika oktatásra
23-tól
Téli szünet
28.
OH mérés
január
30.
17.00
Bárczi-Gála
06.
Első tanítási nap
június
17.
Első félév vége
02-06.
Erdei iskola
18.
Középiskolai központi felvételi
04.
Nemzeti összetartozás napja
24.
Félévi értesítők kiosztása
05-06.
Kirándulások
27.
17.00
SZMK
11.
Iskolagyűlés
27-31.
Szülői értekezletek (1-8. évf.)
12.
Tanítás nélküli munkanap 5. - DÖK nap
A hónap folyamán Szép magyar beszéd verseny
13.
Utolsó tanítási nap, nyolcadikos búcsú
február
17.00
Ballagás, 8.oszt.bizonyítványosztás
04.
Iskolanap, du. farsang(alsó),disco(felső)
19.
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
06.
Továbbtanulók felvételi lapjainak leadása
Az ütemterv a gyakorlatban módosulhat.
17.
Középiskolai felvételi: szóbeli
A hónap folyamán Étkezési támogatások iránti kérelmek
Febr. folyamán
Tankönyvigénylés határideje
A t a n ul á s t s e g í t ő é s a s z a b a di d ő h a s z n o s e l t öl t é s é t s z ol g ál ó t e vé ke n y s é g e k a f e l s ő t ag o z at o n:
I.félév
Néptánc
Modern tánc
Színjátszó
Filmklub
Énekkar
Életmód-életvitel
Csillagászat
Rajz
ECDL
Jonatán olvasóklub
Kézműves
Labdarúgás
Sport
Tömegsport
Orosz nyelv
Angol nyelv
Diákklub

szakkörvezető

Hétfő

Jávorszky Ágnes
Kis Éva
Horváthné L. Éva
Mező Márta
Wolf Lászlóné
Págyiné M. Erzsébet
Ollé Katalin
Gál Lajos
Kántor Tiborné
Gubiczáné Sz. Edit
Pogány Gabriella
Jakus Tibor
Testnevelő
Török Károly
Jakus Tibor
Frick Judit
Nehéz-Posony Zsuzsa
Török Károly

Kedd

szakkör ideje
Szerda
14.00-14.45

szakkör helye
Csütörtök

Péntek

14.15-16.00
14.00-15.45
14.00-16.00
13.00-14.30
14.00-15.45
14.00-15.45
14.00-15.45

14.00-15.45
14.00-15.45
14.00-15.00

14.00-16.00
13.30-15.00
14.00-15.30

14.00-15.00

14.00-15.30

13.00-16.00
13.00-16.00
13.30-16.00

14.00-15.00
14.00-16.00

14.00-16.00

tükrös terem
tükrös terem
5.d terme
könyvtár
énekterem
életmódterem
biológiaterem
rajzterem
inform. terem
könyvtár
I.em. 30.
Tornaterem,udvar
Tornaterem,udvar
Tornaterem,
udvar
fszt. 11.
II.em. 57.
Klubszoba

S z a k kö r ( a l s ó t a g o z a t )
szakkör ideje

szakkörvezető
Hétfő
TSMT 1. évf.

Nagy Ivánné

Drámajáték (2.a)

Sztrida Elvira

Matematika (3.a)

Simainé F. Judit

Néptánc (4.b.)

Jávorszky Ágnes

Kedd

Szerda

6.ó

6.ó

helyszín
Csütörtök

5-6.ó

3.a

6.ó

tükrös
tornaterem

K or r e p e t á l á s

idő
Hétfő

Kedd

Szerda

Antal Mária
Balonyiné Deák Tímea

6.ó

Bauer Andrea
Burucs Erika

tornaszoba
tükrös

Labdarúgás 1-2.évf. – 3-4.é.vf

alsó tagozaton

Péntek

5.ó

helyszín
Csütörtök

Péntek

5.ó

7. terem

6.ó

könyvtár

6.ó

7. terem, 4.d

6.ó

Hámori Róbertné

1.a
6.ó

Ladányiné Halász Ilona

5.ó

Ligay Csilla

6.ó

Molnár Amara

5.ó

5.ó
6.ó

2.d
5.ó

5.ó

6-7. terem
4.a

6.ó

2.b

Molnárné Simon Judit

6.ó

2.d

Nagy Ivánné

7.ó

1.c

Rabbné Renner Ildikó

8.ó

Rácz Kriszta

6-7.ó

Simainé Fenyvesi Judit

2.b

6.ó

Takács Ágota

6.ó

Tehetséggondozás

Hétfő

6.ó

3.a

5.ó

Bauer Andrea

3.d

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

6.ó

Burucs Erika

6.ó

1.a
6.ó

Molnárné Simon Judit

6.ó

Rabbné Renner Ildikó

7.ó

Rácz Kriszta
7.ó

K or r e p e t á l á s , t e h e t s é g g o n d o z á s
I. félév

szaktanár

Matematika, fizika,
kémia
Matematika
Matematika
Magyar
Magyar
Magyar, történelem
Magyar
Magyar
Angol
Angol
Angol
Angol, német
Biológia,term.ism.

Kardos Tamásné
Barcza László
Honosi Ágnes
Kis Éva
Horváthné L. Éva
Mező Márta
Wolf Lászlóné
Mendrey László
Frick Judit
Pogány Gabriella
Marikné P. Malgorzata
Nehéz-Posony Zsuzsa
Bartáné R. Erika

Hétfő
Napközi –
5. évf.fsz.12.
Napközi –
6. évf.fsz.14.
Tanulószoba
7-8. évf.fsz.13.

osztály
4.d

Hámori Róbertné

Takács Ágota

4.b

2.d
2.d
4.b

7.ó

2.b

5.ó

3.d

(felső tagozat)
Hétfő
6-7. óra

foglalkozás ideje
Szerda

Kedd

Csütörtök
7. óra

Péntek

6. óra
7. óra
7. óra
6. óra

6. óra
7. óra
14.00-16.00
7. óra
7. óra

15.00-16.00

14.00-15.00

14.00-15.00
13.00-14.00

59-es terem
57-es terem
60-as terem
37-es terem
29-es terem
15-ös terem
11-es terem
30-as terem
11-es terem
57-es terem
biológiaterem

6. óra
15.00-16.00
14.00-14.45

Napközi (5-6.évf.) Tanulószoba (7-8. évf)
Kedd
Szerda

foglalkozás
helye
kémiaterem

Csütörtök

Péntek

Fehérné S. Klára
Págyiné. M. Erzsébet

Wolf Lászlóné

Págyiné M. Erzsébet

Págyiné M. Erzsébet

Török Károly

Somogyi Írisz

Várkonyiné K. Aranka

Várkonyiné K. Aranka

Várkonyiné K. Aranka

Testnevelő

Török Károly

Kis Éva

Török Károly

Pogány Gabriella

Jakus Tibor

Kötelező olvasmányok:
3. évfolyam részére: Tersánszky Józsi J: Misi Mókus kalandjai
4. évfolyam részére: Nógrádi G: Gyerekrablás a Palánk utcában
5. évfolyam részére: Molnár F: A Pál utcai fiúk – kötelező
ajánlott: Mark Twain: Tom Sauyer kalandjai
6. évfolyam részére: Gárdonyi G: Egri csillagok – kötelező
ajánlott: Móra F: Rab ember fiai

7. évfolyam részére: 1. Jókai M: A kőszívű ember fiai – kötelező
vagy Jókai M: Az arany ember - kötelező
2. Mikszáth K: Szent Péter esernyője – kötelező
ajánlott: Heltai J: A néma levente
8. évfolyam részére: 1. Móricz Zs: Légy jó mindhalálig - kötelező
vagy Móricz Zs: Árvácska – kötelező
2. Tamási Á: Ábel a rengetegben – kötelező
ajánlott: Shakespeare egy drámája (szabadon választott)

Amit az iskoláztatási támogatásról, segélyekről és a gyermekvédelemről tudni kell!
A támogatásokat csak a III. kerületben állandóra bejelentett lakosok igényelhetik. Akik nem a III. kerületben laknak saját Önkormányzatukhoz fordulhatnak. A
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló után – amelyet a jegyző állapít meg - többletszolgáltatások igényelhetők. (ingyenes étkezés, tankönyvellátás, Útravaló
Ösztöndíjprogram, stb.)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Kérvényezni az erre rendszeresített űrlapon az Önk. Szociális Szolgáltató Főosztályán lehet.
Címe: Budapest,
III. Fő tér 2. Tel.: 4378-919
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Kérvényezni az előzőhöz hasonlóan lehet. Űrlapok az Önkormányzat Ügyfélszolgálatánál kaphatók.

Az étkezési támogatásra való jogosultságot a kedvezményezett állandó lakóhelye határozza meg.
kedvezmény
100 %
95 %
50 %

jogcím
RGYK
BETEG
BETEG

szükséges igazolás
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozat
orvos által aláírt MÁK igazolás a betegségről
orvos által aláírt MÁK igazolás a betegségről
szülők utolsó 3 havi jövedelme
utolsó családi pótlék igazolás
testvérek iskolalátogatási igazolása
utolsó 3 havi jövedelem
utolsó havi emelt családi pótlék igazolás
testvérek iskolalátogatási igazolása
tartásdíjról igazolás, vagy nyilatkozat (2 tanulóval igazolt)

kedvezményezettek
1-8.évfolyam
1-8.évfolyam
1-8.évfolyam

95 %

3 v. több
gyermek

95 %

3 v. több
gyermek

50 %

3 v. több
gyermek

utolsó havi családi pótlék igazolás

1-8.évfolyam

60 %

1-2
gyermek

utolsó 3 havi jövedelem; utolsó havi emelt családi pótlék igazolása
testvér iskolalátogatási igazolása
tartásdíjról igazolás vagy nyilatkozat (2 tanulóval igazolt)

1-8.évfolyam

1-8.évfolyam

1-8.évfolyam

feltétel
kerületben lakó tanuló
kerületen kívül lakó tanuló
42.750.-ft/fő jövedelem
családban nevelt gyermek
kerületben lakó tanuló
42.750.-ft/fő jövedelem
egyedül nevelő szülő
kerületben lakó tanuló

42.750.-ft/fő jövedelem
egyedül nevelő szülő
kerületben lakó tanuló

utolsó 3 havi jövedelem
1-8.évfolyam
utolsó havi családi pótlék igazolás
testvér iskolalátogatási igazolása
A kérelmek elbírálása egy tanéven belül kétszer lehetséges. Év közben a kérelmek felülvizsgálata akkor történhet, ha a
gyermekszületés, munkanélküliség, válás). A megfelelő igazolások csatolásával a támogatás változtatható.
45 %

1-2
gyermek

42.750.-ft/fő jövedelem
családban nevelt gyermek
kerületben lakó tanuló
családban változás következik be (pl.

Az étkezési díjak befizetésekkel, lemondással kapcsolatos információk:
Alsó tagozaton: Az alsó tagozatos gyermekeknél az ebédbefizetés, a gyermeknek üzenő füzetébe elhelyezett befizetési értesítés alapján kiszámolt
összeg, borítékban történő beküldésével lehetséges. A borítékon legyen rajta a gyermek neve, az osztálya, az étkezés típusa, és az összeg. A 2x-i
étkezésnél feltétlenül legyen rajta pontosan a borítékon, hogy melyik étkezési típust szeretné a szülő a gyermeknek befizetni: reggeli-ebédet,
vagy az ebéd-uzsonnát. A befizetésről a szülő minden esetben nyugtát kap. A szülő a befizetésről tájékozódhat: az iskola bejáratánál elhelyezett
kiírás alapján, a gyermek üzenő füzetében lévő befizetési értesítő táblázat alapján, vagy a honlapról. Ha valaki a befizetésről lemarad, a befizetést követő nap
reggel fél 9-ig még befizethet.
Azok a gyermekek, akik ingyenes étkezők, azaz 100% normatív támogatásban részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi határozat alapján, az étkezés havi
megrendelésénél minden esetben a szülő, a gyermek üzenő füzetébe írja be az igényt ezzel a szöveggel: ” Megrendelem, …név, …osztályos gyermekem részére
… étkezést … hónapra.” Dátum, aláírás.” A megrendelés egy nulla forint összegű nyugtával igazolva lesz. Az ingyenes étkezés megrendelést minden
hónapban be kell írni a gyermek füzetébe. Megrendelni annak kell, akit a támogatás megillet, vagyis a szülőnek.
Felső tagozaton: A felső osztályosok étkezési kártyával a pénzügyi iroda kis ablakánál fizetnek be minden hónapban. A tanév elején kapott legelső kártya
ingyenes, ha az étkezési kártyát a gyermek elveszíti, akkor pótolni kell, ennek külön díja: 100 Ft, első alkalommal. Az étkezési kártyához a diákigazolvány
szükséges, ha nincs, az ellenőrzővel is igazolhatja magát a tanuló.
A befizetésről a gyermek az osztálytermekben, az iskola bejáratánál, az ebédlőnél előzetesen kihelyezett étkezés befizetési értesítés alapján, vagy osztályfőnökétől
is tájékozódhat. A felső tagozatos tanuló az étkezési kártyának a bemutatásával étkezhet az ebédlőben. Minden osztály a kiírás szerinti napon fizet be étkezésre. A
szülő az étkezés befizetésről tájékozódhat: az iskola bejáratánál előzetesen elhelyezett kiírás alapján, gyermekétől, vagy az iskola honlapján kiírt tájékoztató
alapján. A befizetésről a szülő minden esetben nyugtát kap. Ha valaki a befizetésről lemarad, a befizetést követő nap reggel fél 9-ig még befizethet.
Tájékoztatás az ingyenesen étkezőknek:
Akik ingyenesen étkeznek azoknak is meg kell jelenni az étkezési kártyával a pénzügyi iroda ablakánál és meg kell rendelni, hogy milyen étkezést kérnek
a következő hónaptól. Megrendelni annak kell, akit a támogatás megillet, vagyis a szülőnek. Ha nem írja be, vagy nem jelenik meg a befizetési napon
megrendelni az étkezést, akkor nem lesz a gyermeknek étkezése!
Kérem, fokozottan figyeljenek oda az ingyenességre jogosító rendszeres gyermekvédelmi határozat lejártára. A lejárat előtti 3 hónapban be lehet adni a
folyamatosságra a kérelmet az állandó lakhely szerinti Önkormányzatnál, így mire lejárna a régi, már meg is van az új határozat és így a havi ingyenes
megrendeléseknél, nem okoz ez fennakadást. Csak teljes hónapra fogadhatom el az ingyenes étkezés megrendelést, így ha valakinek hó elején, közepén vagy a
végén megszűnik, az ingyenességre jogosító határozata a fent maradó napokat teljes összegben be kell fizetni! Azonban kérheti addig új étkezési támogatás
megállapítását, amíg az ingyenességre jogosító határozata meg nem érkezik. Ebben az esetben a fent maradó napokat nem teljes összegben, hanem
kedvezménnyel tudja a szülő befizetni. Természetesen, ha a folyamatosságot igazoló új ingyenességre jogosító határozatot a szülő intézményünknél bemutatja,
akkor visszafizetjük a befizetett napokat, az intézményi szabályok alapján. Az étkezéstámogatás igényüket minden esetben gyermekvédelmi felelősnél a
földszint 66. teremben tudják intézni (Tel: 243-1509/13 mell.).
Akinek több gyermeke is idejár az iskolánkba, az egy borítékba is beteheti az étkezés összegét, természetesen akkor az összes gyermek nevét fel kell tüntetni a
borítékon. Mindig annál a gyermeknél lesz visszaigazolva a befizetés, akinél beküldte a szülő borítékban. Ha az egyik gyermek felsős osztályba jár, a felsős
testvér is befizetheti az alsós gyermeket és fordítva az alsós gyermeknél is, be lehet küldeni a borítékban a felsős gyermek étkezési összegét. Ez az ingyenesen
étkezőkre is vonatkozik.
Étkezés lemondása:
Az iskolai étkezés csak az iskolában, oktatás céljából tartózkodó tanulókra vonatkozik, a tanulói kedvezményt csak ezekre a napokra biztosítja a törvény. Ha
hiányzik a tanuló, akkor az iskolai étkeztetésben nem részesülhet. A tanuló hiányzása esetén, a tanuló étkezését a szülőnek le kell mondania! A lemondás
mindenkire - az ingyenesen étkezőkre, az egyéb kedvezménnyel befizetőkre, a kedvezmény nélkül befizetőkre - vonatkozik. Ha az ingyenesen étkező
gyermeknek hiányzása esetén nem mondják le az étkezését, akkor ez többletköltséget jelent az intézményünknek, mivel a kiszállított étkezést teljes árban ki kell
fizetni. Az étkezés lemondását mindig reggel 7.40-től 8.45-ig lehet megtenni telefonon, a 243-1509/26 melléken, Tóthné Borbély Rozália ügyintézőnél.
Az étkezés lemondás, a lemondást követő naptól él, így a jóváírás is. A lemondott napok jóváírása, a következő havi étkezés befizetésénél történik. Csak a
hiányzás első napján lehet az ebédet elvinni 11.30–12.00 közötti időben, mivel ezt a napot nem tudjuk a szülőknek jóváírni. Ezt a szándékukat, kérjük előre
jelezzék az étkezés lemondásánál! Kérjük Önöket az étkezés lemondásával kapcsolatos teendők pontos betartására!

Az iskolagyümölcs program ebben a tanévben is folytatódik. Előre meghatározott ütemezéssel, négy teljesítési időszakban, heti 1-3 alkalommal kapnak az 16. évfolyamos gyerekek gyümölcsöt és 100 %-os gyümölcslevet. A program szolgáltatása a gyerekek részére ingyenes.

A gyermekjóléti szolgáltatást a személyes gondoskodást nyújtó alapellátást végzi:
1./ Elősegíti a gyermekek családban történő nevelésének a feltételeit. 2./ Figyelemmel kíséri a gyermekek napközbeni ellátását. 3./ Felügyeletet biztosít az
átmenetileg felügyelet nélkül maradt gyermek számára.
- Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Bp. III. Váradi u. 9-11. Tel: 250-1964
Gyermekjóléti Központ és Családi Tanácsadó
Bp. III. Kelta u. 5. Tel: 250-3766, 388-9136
Családok Átmeneti Otthona/Gyermekek Átmeneti Otthona
Bp. III. Viziorgona u. 7. Tel: 454-0620, 454-0621
Családok Átmeneti Otthona
Bp. III. Váradi S. u. 9-11. Tel: 250-1964
Reintegrációs Ifjúságnevelési Gócpont (RING)
Bp. III. Viziorgona u. 7. – Gyermek és ifjúsági közösségi hely
Szociális Szolgáltató Főosztály
Bp. III. Fő tér 2. Tel: 437-8662

A G y e r m e k v é d e l m i g o n d o s k o d á s t az Önkormányzat
1. Gyermekvédelmi Osztálya végzi
Bp, III. Fő tér 2., Tel: 437-8612
Feladata: 1./ A gyermekek védelembe vétele 2./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3/ A szükséges hatósági intézkedések elindítása
2. Szociális Hatósági Osztálya végzi
Bp, III. Fő tér 2., Tel: 4378-912
Feladata: 1./ Lakásfenntartási támogatás,
2./ Ápolási díj,
3/ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
3. Gyámhivatal végzi
Bp, III. Váradi u. 15/a, Tel: 436-7730
Feladata: A gyermekek elhelyezésével kapcsolatos ügyek
A törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó alapfeladatokat látnak el a közoktatási intézmények is.

Az iskola gyermekvédelmi felelőse: Jakab Erika, Tel: 243-1509, Fogadóórája előzetes telefonos megbeszélés szerint.
Az iskola pszichológusa: Vass-Bögi Éva, Tel.: 453-2037 (H.,K, Cs: 900-1500 Sz: 900-1200) Fogadóóra, szülők részére: egyeztetett időpontban
Pályaválasztási felelős: Kardos Tamásné Tel.: 234-1509 Fogadóóra szülők részére: egyeztetett időpontban
Iskolaorvos: Dr. Kósa Éva
Védőnő: Dücső Dorottya, Fogadóórája: Kedd: 1400-1500 előre egyeztetett időpontban Tel: 243-1509/18
Fogadóórák csak előzetes telefonegyeztetés alapján:
Muhari László Tamás - intézményvezető
hétfő:
du
Sisa Péterné
- felsős igazgatóhelyettes
kedd:
du
Demény Gabriella
- alsós igazgatóhelyettes
csütörtök du
Az ütemtervtől eltérő fogadóórán a kollégák telefonegyeztetés után igény szerint várják a szülőket.
Gyermekének sikeres tanévet kívánunk, és ehhez minden segítséget igyekszünk megadni. Jó egészséget, sok erőt kívánok Önöknek a továbbiakban is a
kiegyensúlyozott kapcsolat reményében:
Budapest, 2013. szeptember 5.

Muhari László Tamás intézményvezető sk.

