INFORMÁCIÓK TANÉVKEZDÉSHEZ
2017/2018. TANÉV
Tisztelt Szülők!
A 2017/2018. tanév sikeres, zökkenőmentes elkezdése érdekében olvassák el az alábbi fontos információkat!
Kérjük Önöket, a határidőket szíveskedjenek minden esetben betartani!
EBÉDBEFIZETÉS (csak az alábbiakban meghatározott időpontokban)
2017. augusztus 14-én, hétfőn, illetve 2017. augusztus 17-én, csütörtökön
7:30-11:30 óráig és 12:30-16:30 óráig
2017. szeptember 1-től 30-ig terjedő időszakra, 21 napra.
Az étkezések térítési díjai:
1X étkező
337,- Ft/nap 7.075,- Ft
50 % 168,5,- Ft/nap 3.540,- Ft
3X étkező
50%

489,- Ft/nap 10.270,- Ft
244,5,- Ft/nap 5.135,- Ft

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fent megadott időpontokon kívül nem áll módunkban étkezési térítési díjat elfogadni!
Legyenek szívesek kiszámolt pénzt hozni a befizetésre, mert korlátozott mennyiségű váltópénz áll rendelkezésre!

PÓTBEFIZETÉS a GESZ-ben (1181. Budapest, Városház u. 16.) az alábbi napokon 9-12 óráig
2017. augusztus 23-án, szerdán; 2017. augusztus 28-án, hétfőn és 2017. augusztus 29-én, kedden
TANKÖNYVVÁSÁRLÁS
Tankönyvek:
A tankönyvek kiosztása az első tanítási napon történik. A tanulók az 1- 8. évfolyamon a
tankönyveket térítésmentesen kapják. A könyvek átvételét igazoló elismervényt az iskolába a
második tanítási napra kell aláírva visszaküldeni. A térítésmentesen kapott tankönyvcsomagot a
tanév végén értesítésünk alapján az iskola könyvtárában le kell adni.
Értesítő könyv: A gyerekek az első napon kapják meg térítésmentesen.
TANSZER -ÉS TANESZKÖZJEGYZÉK
A következő tanévre szükséges tanszerek és eszközök listáját (1-8. évf.) június 26-tól iskolánk honlapján
(www.gulner.sulinet.hu) tekinthetik meg évfolyamonkénti bontásban.
A DIÁKÖNKORMÁNYZAT KÉRÉSE
Kérjük a kedves szülőket és rokonokat, hogy a nyár során felhalmozódó újságpapírokat gyűjtsék össze az iskola
számára.
NYÁRI ÜGYELETI NAPOK ÜGYINTÉZÉSRE
Az iskola bejáratánál kihelyezett és a honlapon szereplő hirdetmény szerinti időpontokban.
JAVÍTÓVIZSGA, OSZTÁLYOZÓVIZSGA
A javítóvizsga időpontja: 2017. augusztus 24. reggel 9 óra.
FIGYELEM! FONTOS! TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY (kerületi és iskolai)
Ideje: 2017. augusztus 31. délután 17 óra.
Helye: Gulner Gyula Általános Iskola
ELSŐ TANÍTÁSI NAP:
Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek
Az alsó tagozaton 11:35-ig tanítási órák, 12:40-ig ebéd. Ebéd után minden tanuló hazamegy.
A felső tagozaton 12:30-ig tanítási órák, majd 12:40-től ebéd. Ebéd után minden tanuló hazamegy.
Az első nap délután csak összevont ügyeletet tartunk. Igényüket reggel írásos formában jelezzék az osztályfőnök felé!
Az első osztályos szülői értekezlet időpontja: 2017.09.01. délután 17 óra (az első tanítási napon).
Budapest, 2017. június 23.
Tisztelettel:
Kerekes Elek
intézményvezető

INFORMÁCIÓK TANÉVKEZDÉSHEZ
2017/2018. TANÉV
Tisztelt Szülők!
A 2017/2018. tanév sikeres, zökkenőmentes elkezdése érdekében olvassák el az alábbi fontos információkat!
Kérjük Önöket, a határidőket szíveskedjenek minden esetben betartani!
EBÉDBEFIZETÉS (csak az alábbiakban meghatározott időpontokban)
2017. augusztus 14-én, hétfőn, illetve 2017. augusztus 17-én, csütörtökön
7:30-11:30 óráig és 12:30-16:30 óráig
2017. szeptember 1-től 30-ig terjedő időszakra, 21 napra.
Az étkezések térítési díjai:
1X étkező
337,- Ft/nap 7.075,- Ft
50 % 168,5,- Ft/nap 3.540,- Ft
3X étkező
50%

489,- Ft/nap 10.270,- Ft
244,5,- Ft/nap 5.135,- Ft

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fent megadott időpontokon kívül nem áll módunkban étkezési térítési díjat elfogadni!
Legyenek szívesek kiszámolt pénzt hozni a befizetésre, mert korlátozott mennyiségű váltópénz áll rendelkezésre!

PÓTBEFIZETÉS a GESZ-ben (1181. Budapest, Városház u. 16.) az alábbi napokon 9-12 óráig
2017. augusztus 23-án, szerdán; 2017. augusztus 28-án, hétfőn és 2017. augusztus 29-én, kedden
TANKÖNYVVÁSÁRLÁS
Tankönyvek:
A tankönyvek kiosztása az első tanítási napon történik. A tanulók az 1- 8. évfolyamon a
tankönyveket térítésmentesen kapják. A könyvek átvételét igazoló elismervényt az iskolába a
második tanítási napra kell aláírva visszaküldeni. A térítésmentesen kapott tankönyvcsomagot a
tanév végén értesítésünk alapján az iskola könyvtárában le kell adni.
Értesítő könyv: A gyerekek az első napon kapják meg térítésmentesen.
TANSZER -ÉS TANESZKÖZJEGYZÉK
A következő tanévre szükséges tanszerek és eszközök listáját (1-8. évf.) június 26-tól iskolánk honlapján
(www.gulner.sulinet.hu) tekinthetik meg évfolyamonkénti bontásban.
A DIÁKÖNKORMÁNYZAT KÉRÉSE
Kérjük a kedves szülőket és rokonokat, hogy a nyár során felhalmozódó újságpapírokat gyűjtsék össze az iskola
számára.
NYÁRI ÜGYELETI NAPOK ÜGYINTÉZÉSRE
Az iskola bejáratánál kihelyezett és a honlapon szereplő hirdetmény szerinti időpontokban.
JAVÍTÓVIZSGA, OSZTÁLYOZÓVIZSGA
A javítóvizsga időpontja: 2017. augusztus 24. reggel 9 óra.
FIGYELEM! FONTOS! TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY (kerületi és iskolai)
Ideje: 2017. augusztus 31. délután 17 óra.
Helye: Gulner Gyula Általános Iskola
ELSŐ TANÍTÁSI NAP:
Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek
Az alsó tagozaton 11:35-ig tanítási órák, 12:40-ig ebéd. Ebéd után minden tanuló hazamegy.
A felső tagozaton 12:30-ig tanítási órák, majd 12:40-től ebéd. Ebéd után minden tanuló hazamegy.
Az első nap délután csak összevont ügyeletet tartunk. Igényüket reggel írásos formában jelezzék az osztályfőnök felé!
Az első osztályos szülői értekezlet időpontja: 2017.09.01. délután 17 óra (az első tanítási napon).
Budapest, 2017. június 23.
Tisztelettel:
Kerekes Elek
intézményvezető

