Tisztelt Szülők!
A 2019/2020. tanév sikeres befejezése és a 2020/2021. tanév zökkenőmentes elkezdése érdekében olvassák el
az alábbi fontos információkat! Kérjük Önöket, a határidőket szíveskedjenek minden esetben betartani!
A tantermen kívüli oktatás utolsó fejezeteként, a hagyományosan szervezett tanévzáró ünnepély elmarad,
a befejezett tanévvel kapcsolatos legfontosabb információkat a honlapon 2020. június 18-án minden érdeklődő
megtekintheti.
A 2020/21-es tanévre vonatkozó napközi igénylést, reggeli és délutáni ügyeleti igényeket a KRÉTÁ-n keresztül
kapott kérdőív kitöltésével szíveskedjenek jelezni! A kérdőív kitöltése kötelező érvényű, változtatásra a tanév
kezdetekor lesz lehetőségük. A kitöltés ideje: június 12-19.
A 8. osztályosok a bizonyítványokat az osztályfőnökök szervezése alapján, egyeztetett időpontban vehetik át.
Kérjük, hogy ekkor hozzák magukkal a leadandó taneszközöket!
Az 1-7. osztályosok ősszel, a következő tanév indításakor kaphatják kézhez a bizonyítványaikat. Az eredmények
június 19-től a KRÉTA e-Napló felületén megtekinthetők. A leadandó taneszközök visszaadásáról a tanévnyitó
ünnepélyen tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat.
EBÉDBEFIZETÉS (csak az alábbiakban meghatározott időpontokban)
2020. augusztus 6-án, csütörtökön 7.30-tól 11.00 óráig és 13.00-tól 17.30 óráig (az iskolában), valamint
2020. augusztus 13-án, csütörtökön 7.30-tól 11.00 óráig és 13.00-tól 17.30 óráig (az iskolában)
a 2020. szeptember 1-től 30-ig terjedő időszakra, 22 napra.
Az étkezések térítési díjai:
Kedvezmény nélkül
50% kedvezménnyel
1 X étkező
362 Ft/nap

3 X étkező
527 Ft/nap

1 X diétás
343 Ft/nap

3 X diétás
1 X étkező 3 X étkező
1 X diétás
3 X diétás
546 Ft/nap 181 Ft/nap 263,5 Ft/nap 171,5 Ft/nap 273 Ft/nap
Pótbefizetések ideje (9-12 óráig)
A GESZ-ben (1181 Budapest, Városház u. 16): 2020. augusztus 25-én; 2020. augusztus 27-én;
A Pestszentimrei Ügyfélszolgálati Irodán (1188 Bp. Nemes u. 14.): 2020. augusztus 26-án.

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

TANKÖNYVVÁSÁRLÁS
Tankönyvek:
A tankönyvek kiosztása az első tanítási napon történik. A tanulók az 1- 8. évfolyamon
a tankönyveket térítésmentesen kapják. A 2019/20. tanévre kapott tankönyvcsomagot (könyveket
és munkafüzeteket is!) őrizzék meg, mert szeptemberben használni fogjuk. Ezeket a következő
tanévben meghatározott módon kell majd leadni az iskola könyvtárában.
Kréta e-napló, e-ellenőrző: Az elektronikus napló bevezetésével a papíralapú értesítő könyv megszűnt, azonban
üzenőfüzetet minden gyermek számára biztosítani kell (vonalas füzet, a tanszerlista tartalmazza). Az online
ellenőrzőhöz a hozzáférés, a felhasználónév és a jelszó nem változik. Leendő elsőseink az első tanítási héten kapják
meg a hozzáféréshez szükséges adatokat.
TANSZER -ÉS TANESZKÖZJEGYZÉK
A következő tanévre szükséges tanszerek és eszközök listáját (1-8. évf.) 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 ÜGYINTÉZÉS: Az iskola bejáratánál kihelyezett és a honlapon szereplő hirdetmény szerinti időpontokban.
JAVÍTÓVIZSGA: a javítóvizsga időpontja: 2020. augusztus 25. kedd reggel 9 óra.

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY: 2020. szeptember 1. reggel 7:55 (iskolánk udvara vagy tornaterme)
ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2020. szeptember 1. kedd
Gyülekező a termekben 7:30-tól. Tanévnyitó ünnepély: 7:55-től, melyet követően:
-

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: 2020. 09. 01. délután 17 óra (az első tanítási napon).

Budapest, 2020. június 9.

Tisztelettel:

Kerekes Elek
intézményvezető

