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Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!
A 2020/2021-es tanév végéhez közeledve tájékoztatjuk Önöket, tájékoztatunk benneteket az alábbiakról:

Bizonyítványosztás osztálykeretben, az érvényes biztonsági előírások betartásával
1073 Budapest, Kertész utca 30.
- június 18-án alsó tagozat és a 8. évfolyam
- június 21. hétfő 9:00 felső tagozat
1077 Budapest, Dob utca 85.
- június 18-án a 8. évfolyam részére az osztályfőnökkel megbeszélt időpontban,
- június 23-án a többi évfolyam részére az osztályfőnökkel megbeszélt időpontban.
A bizonyítványokat a nyári vezetői ügyeleti napokon is át lehet venni.

Iskolai ügyeletek, kerületi nyári napközis táborok, szünidei gyermekétkeztetés
A táborozás igénybevétele előzetes igénybejelentéshez kötött.
Igényét a táborozást megelőző hét hétfőjén 7:30-16 óra között az Akácfa utca 61. szám alatt tudja benyújtani.
Ugyanakkor fizetheti be a gyermek étkezési díját.
Az iskolás korú gyermekek vonatkozásában a tábori beosztás (és a szünidei gyermekétkeztetés) a nyári szünetben:
2021. június 16. – 2021. június 25. között (24 és 25. hét) ÜGYELET
a gyermeke(i) által látogatott intézményben,
2021. június 28 – 2021. július 09. között (26. és 27. hét) TÁBOR
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban
1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14-16.
2021. július 12 - 23. között (28. és 29. hét) TÁBOR
az Erzsébetvárosi Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnáziumban
1077 Budapest, Dob u. 85.
2021. július 26. – 2021. augusztus 06. között (30. és 31. hét) TÁBOR
az Erzsébetvárosi Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnáziumban
1073 Budapest, Kertész u. 30.
2021. augusztus 09. – 19. között (32. és 33. hét) TÁBOR
a Budapest VII. kerületi Baross Gábor Általános Iskolában
1078 Budapest, Hernád u. 42-46.
2021. augusztus 23 – 31. között (34. és 35. hét) ÜGYELET
a gyermeke(i) által látogatott intézményben
vehető igénybe.
Nyári napközis tábor részvételével egybekötött igénybevétel esetén a táblázatban foglaltak szerint biztosított a
szünidei étkeztetés lehetősége:
A gyermek iskolája által biztosított ügyeleti időszakban
Időszak
I. 2021.06.16-25.
II. 2021.08.23-31.

Igénybejelentés ideje
legkésőbb 2021.06.11.-ig!!
2021.08.16-án 7.30-16 óra
2021.08.17-én 7.30-14 óra
2021.08.18-án 7.30-14 óra
2021.08.19-én 7.30-14 óra

Befizetés helyszíne
Akácfa u 61.
Akácfa u 61.

Nyári szünet időszakában TÁBOR
2021.06.28. -2021.08.19.

igénybejelentés csak hétfőnként a
következő hétre 7.30-16 óra között, első
alkalom 2021.06.21.

Akácfa u 61.

NYÁRI TÁBOROK IDEJE ALATT PÓTBEFIZETÉSRE, ÉTKEZÉS LEMONDÁSOKRA, ÁTUTALÁSSAL
TÖRTÉNŐ FIZETÉSRE LEHETŐSÉG NINCS!
Szünidei étkezéshez:
Szünidei gyermekétkeztetés igénybevétele előzetes igénybejelentéshez kötött.
Erzsébetváros Önkormányzata a kerületben bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos – és
halmozottan hátrányos gyermekek számára gondoskodik a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának
megszervezéséről a nyári szünetben.
Nyilatkozatát benyújthatja az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (1073 Budapest Erzsébet
Krt. 6, 1076 Budapest Garay u. 5., illetve postai úton megküldheti a Hivatal címeire.
A szülő/gondviselő a szünidei gyermekétkeztetést …….. nevű gyermek(ei)re tekintettel kérelmezheti. Tájékoztatjuk
Önöket, hogy a mellékelt nyilatkozat kitöltéséhez a Bischitz Johanna Humán Integrált Szolgáltató Központ illetékes
munkatársai a 1072 Budapest, Akácfa u. 61. szám alatti címen, hétfőtől-csütörtökig: 8:00-15:00 óráig nyújtanak
segítséget.
Amennyiben a szünidei gyermekétkezetés keretén belül az étel helyben fogyasztását kéri, úgy azt legkésőbb az
igénybevétel napját megelőző 2 munkanappal korábban írásban kérelmeznie szükséges a 1072 Budapest, Akácfa
u. 61. szám alatti címen. (pl: ha hétfőtől kéri az étkezést, legkésőbb előző hét szerda 9.00 óráig szükséges jelezni)
A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása,
betegsége vagy egyéb ok akadályozza, az étel elvitelét a szülő, más törvényes képviselő vagy a szülő, más törvényes
képviselő által megbízott személy viheti el.
Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, a Gyvt. 21/C. §-ában foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható
helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.
Amennyiben a megrendelt ételt nem veszik át és azt az előző munkanapon nem mondták le, abban az esetben az étel
rendelése a következő naptól automatikusan lemondásra kerül.

Nyári vezetői ügyeleti időpontok
2021. június 30.

K30. és Dob85. ügyelet (9:00-13:00)

2021. július 14.

Dob85. ügyelet (9:00-13:00)

2021. július 28.

K30. ügyelet (9:00-13:00)

2021. augusztus 11.

K30. ügyelet (9:00-13:00)

Javító- és osztályozó vizsgák
Konzultáció a javító- és osztályozó vizsgákra:
2021. augusztus 24-én és 25-én 9.00-10.00 óráig. Ekkor megtekinthető a vizsgabeosztás is.
Javító- és osztályozó vizsga:
2021. augusztus 25-től külön kiírás alapján.
A javító- és osztályozó vizsgáról szóló értesítést, a vizsgák témaköreit a bizonyítványosztáskor eljuttattuk a
tanulókhoz. Ha a bizonyítványt nem vették át, az értesítést az iskolában megadott lakcímre postáztuk.

A 2021/2022. tanév első tanítási napja
2021. szeptember 1-je szerda 8.00 óra
Az 1. napon 8.00-11.40-ig lesz tanítás (4 osztályfőnöki óra) utána napközit biztosítunk.
A tanévnyitó ünnepély az 1. tanítási napon lesz.
Szeptemberi étkezés befizetése későbbi pontosítás alapján; érdeklődni az Akácfa u. 61. szám alatt lehet.
A nyári vezetői ügyeleti időben szívesen adunk további tájékoztatást.
Kelt: Budapest, 2021. június 15.

Mindenkinek kellemes pihenést kívánunk a nyári szünidőre!
Az iskola nevelőtestülete

