
 

 

Kedves Szülők! 

Értesítem Önöket, hogy gyermeküket 2019. június 17. és 21., valamint június 24 és 28. között, a 7.30-tól 

17 óráig tartó napközis ügyeletben – iskolánk pedagógusainak közreműködésével – fogadni és foglalkoztatni 

tudjuk a Szent István téri épületben, az óvoda alatti termekben. Térítési díjat csak az étkezésért kell fizetni, 

melynek összege megegyezik a napi háromszori étkezés díjával. Az étkezési díj kedvezményét június 14-ig, a 

tanév utolsó tanítási napjáig tudjuk érvényesíteni, a napközis ügyelet napjaira a 100%-os díjat (1.202 Ft/nap) 

kell fizetni. Az ügyelet étkezési díjának befizetési napja 

 2019. június 11. (kedd), 7.00-9.00, 15.00-17.00  

 illetve utalási határideje: 2019. június 14. 

Helyszíne: az építkezés következtében a Szent István téri portafolyosó. Kovácsné Szolovi Anita iskolatitkár 

kolléga kizárólag a fent jelzett időtartamokban tartózkodik a helyszínen, ezért kérem pontosságukat. 

Jelzem Önöknek, hogy az alább található visszajelző ívek visszaküldésekor megfontolt döntést kell hozniuk, 

mert a megrendelt étkezési adagot a későbbiekben nem áll módunkban lemondani. 

Kérem, hogy az ügyelet napjaiban gyermekeiket legkorábban 7.30-ra, s ne annál korábban szíveskedjenek 

hozni. A gyülekező helyszíne: a Szent István téren kijelölésre kerülő terem. 

Az ügyeleti napok során külső helyszíneket is érintenek tervezett programjaink, így kérem Önöket, hogy minden 

napra szíveskedjenek gondoskodni – kis hátizsákban – innivalóról, sapkáról / kendőről, valamint naptejről, s 

ügyeljenek a szabadidős tevékenységekhez alkalmas ruházatra, kényelmes cipőre! 

Tisztelettel hívom fel figyelmüket arra, hogy az ügyeleti időben olyan gyermekeket tudunk foglalkoztatni, 

akik a jelzett időtartamban az iskola beírt tanulói. 

Kérem, hogy a foglalkozások – létszámok szerinti, étkezést is érintő – tervezhetősége érdekében az alábbi 

visszajelző íveket, a megfelelő válaszok aláhúzásával, 2019. május 29-én (szerdán) szíveskedjenek az 

osztályfőnök Kollégáknak visszaküldeni. 

 

Üdvözlettel:          Csák Lajos igazgató 

Székesfehérvár, 2019. május 27. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TANULÓ NEVE: ______________________________ OSZTÁLYA: _____ 

A napközis ügyeletet gyermekem számára  

 2019. június 17. és 21. között KÉREM NEM KÉREM 

 2019. június 24. és 28. között KÉREM NEM KÉREM 

____________________, 2019. május __. Szülői aláírás: _____________________________ 
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