
Szü-Le
Kiadja a PTE. 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Makár Egylete

2005. április

A MAKÁR EGYLET SZÁMLASZÁMA

11731001-20115845-00000000 (OTP Bank)

ADÓSZÁMA

19030524-1-02

BALATONI NYÁRI TÁBOR

INDULÁS: 2005. JÚLIUS 3-ÁN (vasárnap);

ÉRKEZÉS : JÚLIUS 9-ÉN (szombat)

HELYE: SZABADI-SÓSTÓ (POTE üdülő)

A táborozás költsége: 19.000 Ft, amely tartalmazza a napi négyszeri étkezést,
az utazást vonattal és busszal, a szállást, a hazautazás napján az úticsomagot
, a strandbelépőket, valamint a foglalkozások költségeit (eszközök + jutalom).

A részvételi díj teljes összegét 2005. május 31-ig lehet befizetni
Simon Gabriellának.

Közös megbeszélés: június 15-én szerdán 14.00-kor a Kodály teremben !

A 2005/2006- OS TANÉV VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI

A Szülői Tagozat határozata alapján a 2005/2006-os tanévre ismételten egy összegben kerül befizetésre a
minden tanulóra vonatkozó éves költség, mely tartalmazza a Makár Egylet tagdíját, a projektnapok költségeinek
támogatását, a higiénés feltételek biztosításához szükséges anyagokat, valamint a művészeti csoportok
anyagköltségét.

Összege minden tanulónak: 4.000 Ft.

A szokásokhoz híven a füzetcsomagot is az iskola központilag rendeli meg, ennek költségei évfolyamonként
eltérőek. A végleges összeg évfolyamonként az alábbiak szerint alakul (az éves költséggel (4.000 Ft) együtt:

1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o 7.o 8.o
5.700.- 4.750.- 5.250.- 5.200.- 5.750.- 5.250.- 5.350.- 5.300.-

A megjelölt összegeket 2005. augusztus 19-ig kérjük befizetni a bizonyítványhoz mellékelt csekken.

Szeptember hónapra a napközi-és menzabefizetés időpontja:
2005. augusztus 22-23 (hétfő-kedd), 8.00 ? 16.00-ig.



A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK ESEMÉNYEI

ÁPRILIS
21-én (csütörtök) Egészségvédelmi  projektnap

25-26-án Napközi-és  menzabefizetés
26-án  17.00 óra Fogadóóra,

az 1-4. osztályokban  szülői  értekezlet
27-én
17.00

Szülői  értekezlet  a  leendő  elsősöknek

29-én  18.00 óra Tavaszi  Műsoros  Est

MÁJUS
10-én (kedd) 17.00-KOR  Szülői  Tanács

18.00-kor  Szülői  értekezlet
A jelentkezési  lapok  leadása

11-én (szerda) Környezetvédelmi projektnap
23-24-én Napközi-és  menzabefizetés

24-én (kedd) Parlagfű - vetélkedő
25-én (szerda) Világörökség  projektnap
27-én (péntek) Felsős iskolagyűlés

JÚNIUS
2-án (csütörtök) Alsós  iskolagyűlés

3-án (péntek) A  pedagógusoknak  szakmai nap,  a  diákoknak  szünet
9-én (csütörtök) Osztályozó  értekezlet, a  diákoknak  szünet
10-én (péntek) Tanítási  nap; 12.15-től 8. évfolyam búcsúztatója
13-án (hétfő) Sportnap
14-én (kedd) Juniális; DÖK - nap

15-én (szerda) Utolsó  tanítási  nap; 18.00-kor ballagás
16-án (csütörtök) 18.00-kor

JÚLIUS
3-9-ig

(vasárnap-szombat)
Balatoni  nyári  tábor

A  2005/2006-OS  TANÉVRE  MEGRENDELT TANKÖNYVEK  ÁRA ÉVFOLYAMONKÉNT,
A  JELENLEGI  ÁLLAPOT  SZERINT

1.évf. 2.a  és
2.b

2.c 3.a 3.b 4.a 4.b
(angolosok)

4.b
(németesek)

5.500.- 9.100.- 6.800.- 8.300.- 7.400.- 10.200.- 10.200.- 8.000.-
5.évf.

(angolosok)
5.évf.

(németesek)
6.a

(németesek)
6.a

(angolosok)
6.b

(németesek)
6.b

(angolosok)
6.c 7.a

13.700.- 11.500.- 13.100.- 15.300.- 11.600.- 13.600.- 13.700.- 15.600.-
7.b 7.c 8.a 8.b

(németesek)
8.b

(angolosok)
16.500.- 15.600.- 13.000.- 14.400.- 13.500.-

A  megjelölt  ár  nem
tartalmazza  a tanfolyami

nyelvkönyvek  árát!



Tisztelt  Szülők!

A  2004/2005-ös  tanév  utolsó  előtti  információs  lapjában  már  a  következő  tanév  előkészítésével  foglalkozunk.
Fel  kell  mérnünk,  hogy  diákjaink  milyen nem  kötelező  foglalkozásokon  kívánnak  részt  venni  szeptembertől
az  alábbi  lehetőségek  közül:

· Választott  idegennyelvi  foglalkozások  (ezek  a  tanulók  számára  ingyenesek) legalább  12  diák  együttes
jelentkezésekor  indítható;

· Napközis  foglalkozások  melyek  - az  étkezésen  kívül –szintén  ingyenesek;  minimum  25  fő  jelentkezése
esetén  indulnak;

· Térítésmentes tanórán  kívüli  foglalkozások  pl.  kórus,  egyes  sportfoglalkozások,  tehetséggondozó
szakkörök.

· Tanfolyamok,  melyek  igény  és  lehetőség  szerint  önköltségesen  szervezhetők.

A  térítéses  foglalkozások  díja  a  költségek  függvénye,  melynek  fedeznie  kell  a  rezsiköltséget, a  pedagógusok
óradíját,  a  járulékokat  és a  foglalkozás  tartalmától  függő  anyagköltséget.
A  térítési  díjat  csoportra  tudjuk  kiszámítani,  így  az  egyénre  háruló  összeg  a  csoportlétszámtól  függ.
Kérjük  Önöket,  hogy  a  kínálat  tanulmányozása  után szíveskedjenek  május 10-ig  a  jelentkezési  lapot
visszaküldeni,  ugyanis  csak  ezek  ismeretében  tudjuk  elkészíteni  az  óra-és  foglalkozási  rendünket,  illetve
biztosítani  a  személyi  feltételeket.

Felhívjuk  a  figyelmüket  arra  is,  hogy  a  jelentkezések  egész  tanévre  szólnak,  mivel  a  pedagógusok
munkabeosztása  ennek  figyelembevételével  történik.

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK  A  2005/2006-OS  TANÉVBEN
Az  osztálykirándulás  költségeiről  a  Szülői Tanács  dönthet,  de  ezt  célszerűbb  az  egyes  osztályok  szülői
közösségének  a  hatáskörében  hagyni.

A  MINDENNAPI  MUNKÁHOZ  SZÜKSÉGES  ESZKÖZÖK,  FELSZERELÉSEK  A  2005/2006-OS
TANÉVBEN

Átlagosan  felszerelt  tolltartó,  biztonsági  olló,  3-8. osztályosok  számára  2  db  vonalzó,  az egyik  derékszögű,  3-8.
osztályosok  számára  1  db  körző,  5-8. osztályosok  számára  szögmérő  papírból,  3-8. osztályosok  számára  1 db B-
jelű  puha  grafitceruza,  6 db-os  temperakészlet + 1 fehér  tubus,  2  ecset (1 vékony, 1 vastag), 1 db tus (javasolt:
fekete), 1 db ragasztó, 1 db törlőrongy,  javasolt  a  rajzórai  munkához  egy  "védőruha",  (pl. öreg,  használt  felnőtt
póló  vagy  ing),  tornanadrág,  fehér  trikó  vagy  póló,  tornaruha,  fehér pamutzokni,  sport- vagy  tornacipő,  melyet
csak  testnevelés-és  sportfoglalkozásokon  használ  a  tanuló,  melegítő - vagy  szabadidőruha  a  kinti
sportfoglalkozásokhoz  hidegebb  időben.


