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Tisztelt Szülők!

A 2006. évi CXXI. tv. (2006. dec. 19.) 19. §-a módosította az alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásban
részesülők körét.
A 2007/2008-as tanévre az a tanuló részesül normatív támogatásban, aki az alább felsorolt kategóriák
valamelyikébe sorolható:

a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén

halmozottan fogyatékos,
c) pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott

(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)
d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A normatív kedvezményre vonatkozó kérelmet továbbra is igénylőlapon kell bejelenteni (november 15-ig a
következő tanévre vonatkozóan).
Az igény jogosultságát az iskolának az igénybevételkor is ellenőrizni kell. Emlékeztetjük Önöket, hogy a
tanuló gondviselője az igénybevételkor aláírásával vállalta, hogy 15 napon belül értesíti az iskolát minden
olyan körülményről, amely a nyilatkozatban foglaltakat módosítja.
Mivel a törvényi változás az előírt nyilatkozat megtétele után történt, csak akkor kérünk új nyilatkozatot, ha
az érdemben változást jelent! Nem kell azoknak a szülőknek sem új nyilatkozatot tenni, akik gyermeküket
egyedül nevelik, mert ők az alanyi jogon járó normatív támogatásból már nem részesülhetnek.

A jogosultságot a 2007/2008-as tanévtől az alább felsorolt dokumentumok bemutatásával kell igazolni:
? szakorvosi igazolás
? szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye,
? a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (pl. folyószámla-kivonat)
? a gyermekvédelmi kedvezmény megítéléséről szóló határozat.

Emlékeztető  a  testnevelés  felszerelésekről  és  a  testnevelés  alóli  felmentések  rendjéről

Törvényi  előírás,  hogy  a  tanuló  köteles  a  tanórán  cselekvőképes  állapotban  megjelenni.  Testnevelés
órákon a kötelező  felszerelés,  mely  ezt  a  cselekvőképességet  biztosítja: tornanadrág; fehér trikó, illetve póló
vagy  tornaruha; fehér pamutzokni; sport-vagy tornacipő; (melyet  a  gyermek  csak a testnevelés -és
sportfoglalkozásokon  használ), melegítő vagy  szabadidő ruha. Testnevelés  órán  az a tanuló kaphat teljes vagy
részleges felmentést, aki az ellenőrzőjében orvosi javaslatot hoz. A szülő egy félévben maximum 3 alkalommal
kérheti gyermeke részleges vagy teljes felmentését a testnevelés óra  alól. Ezt  a  kérelmet  is  az  ellenőrzőbe
kell  beírni.  Egész  tanévre  szóló  testnevelés  alóli  részleges  vagy  teljes  felmentést  az  a  tanuló  kap,  aki
szeptember 15-ig  krónikus  betegségéről  és  a  számára  tiltott  tevékenységekről  szakorvosi  javaslatot  hoz,
amit  a  gazdasági  irodában  adhat  le. A  megfelelő  kategóriába  sorolást (könnyített  testnevelés,
gyógytestnevelés, teljes felmentés) a szakorvosi  javaslat alapján  az  iskolaorvos  végzi  el.
Amennyiben  a  fentieket  a  szülő  elmulasztja,  az  iskola  információhiány  miatt  nem  tud  felelősséget
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vállalni  a  gyermek  esetleges  egészségkárosodásáért.

A  mindennapi  munkához  szükséges  eszközök,  felszerelések  a  2007/2008-as  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  grafit  ceruza,  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 pamut  zokni,
sport- vagy  tornacipő,  melyet  csak  testnevelés-és  sportfoglalkozásokon  használ  a  tanuló,  melegítő - vagy
szabadidőruha,  a  kinti  sportfoglalkozásokhoz  hidegebb  időben.

A  2007/2008 - as  tanév  várható  költségei

A  Szülői  Tagozat  határozata  alapján  a  2007/2008-as  tanévre  ismételten  egy  összegben  kerül  befizetésre  a
minden  tanulóra  vonatkozó  éves  költség. Ez az összeg  tartalmazza  a  Makár  Egylet és Diáksportkör  tagdíját
(1.500 Ft),  a kulturális kiadásokat, többek között: színház -és bábszínházbérletek, mozielőadások, kiállítások,
múzeumi belépők, műsoros est (3.000 Ft),  a rajzórán közösen használt eszközök költségeit (600 Ft),  valamint a
higiénés  feltételek  biztosításához  szükséges  anyagokat (1.400 Ft).

Összege minden  tanulónak: 6.500 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
(6.500 Ft)   együtt:

A  megjelölt  összegeket 2007. augusztus  10-ig  kérjük  befizetni  a  bizonyítványhoz  mellékelt  csekken.

1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o 7.o 8.o
8.050.- 8.050.- 7.800.- 7.400.- 8.350.- 7.900.- 8.100.- 8.200.-

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Költségvetési törvényben megállapított támogatások alapján ?szűk"
esztendő vár az iskolánkra is.
A közoktatási alap-hozzájárulás  egyetlen forinttal sem nőtt a 2006-os évhez viszonyítva.

Ezzel szemben megszűnt néhány -korábban igényelhető- kiegészítő normatív támogatás:
l sporttámogatás (1.300 Ft/fő)
l kulturális támogatás (1.000 Ft/fő)
l bejáró tanulók utáni támogatás (15.000 Ft/fő)
l étkezést igénybe vevő minden tanuló utáni támogatás (20.000 Ft/fő).

Valamennyien érezhetjük a saját pénztárcánkon is, hogy ezzel szemben a mindennapi kiadásaink (gáz,
távhő, villamos energia, víz-és csatornadíj, szemétszállítás, stb. ) jelentősen növekedtek.
A 2007/2008-as tanévben is igyekszünk biztosítani az idegen nyelv emelt szintű tanítását
csoportbontással, tehetséggondozást, szakköröket, sportfoglalkozásokat, stb., megértésüket kérjük, ha
ez nem minden esetben valósulhat meg.

Napközis és tanulószobai foglalkozásra való jelentkezés és elbírálás: Kérjük, ezzel kapcsolatban a
Házirend 12. pontját szíveskedjenek tanulmányozni.

Iskolai étkezés: Kritikus pont évek óta iskolánk megítélésében. Az étlap összeállításáért és az ételek
elkészítéséért a közbeszerzési pályázaton nyertes MEVID, Pacsirta utcai étterme a felelős.  Ezen
változtatni még évekig nem tud iskolánk.
A szülők kérésének megfelelően a 2007/2008-as tanévtől a napközis illetve a tanulószobai
foglalkozások igénybevételét nem kötjük az étkezés kötelező igényléséhez.
Ebben az esetben a Tisztelt Szülőknek kell gondoskodni gyermekük megfelelő étkeztetéséről.
(Pedagógusaink iskolán kívüli szervezett étkeztetést nem vállalhatnak.)
A gyermekétkeztetés térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege + ÁFA.



Gyermekétkeztetés esetén az 1997. évi XXXI. tv.  alapján:
Térítésmentesen étkeznek: az 1-4. évfolyamon tanuló, gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
diákok;
50%-os támogatásban részesülnek:

l az 5-8. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diákok
l a három vagy többgyermekes családok gyermekei
l a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő tanulók.

DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOK

Napközis foglalkozások és tanulószoba:  étkezésen kívül ingyenesek, minimum 25 fő jelentkezése
esetén indítható.
Térítésmentes tanórán kívüli foglalkozások: pl. kórus, egyes sportfoglalkozások, tehetséggondozó
szakkörök (anyag-és energiaigényes foglalkozásoknál hozzájárulást kérünk.)
Térítéses tanfolyamok: igény és lehetőség szerint önköltségesen szervezhetők, de legalább 12 diák
jelentkezése esetén indítható.

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 11-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.

Szeptember hónapra  a  napközi-és  menzabefizetés  időpontja:
2007. augusztus  27-28. (hétfő-kedd),  8.00 - 16.00-ig.

A  2007/2008-AS  TANÉVRE  MEGRENDELT TANKÖNYVEK TÁJÉKOZTATÓ  ÁRAI
ÉVFOLYAMONKÉNT,  A  JELENLEGI  ÁLLAPOT  SZERINT

1.évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
6.100.- 6.500.- 8.000.- 7.900.- 11.200.- 9.200.- 15.000.- 13.000.-

A megjelölt tételek nem tartalmazzák az idegen nyelvi könyvek árait!

ÜTEMTERV

2007. augusztus 27-28-ig (8.00 - 16.00) Napközi-és menzabefizetés
2007. augusztus 29-én 8.00-kor Javító-és osztályozó vizsga
2007. szeptember 02-án 18.00-kor Ünnepélyes tanévnyitó
2007. szeptember 03-án 8.00-kor Az első tanítási nap

DÉLUTÁNI  ELFOGLALTSÁGOK  A  2007/2008-AS  TANÉVBEN

Szakkörök Kinek? Óra/hét Pedagógus
Matematika 3. évfolyam 1 óra Mátrainé Mérő Zsuzsa



Matematika 4. évfolyam 1 óra Rab Csilla
Matematika 5-6. évfolyam 1 óra Fodor  Gabriella
Matematika 7-8. évfolyam 1 óra Schóberné Kozma Márta
Színjátszó 3-4. évfolyam 2 óra Tóth Ilona
Kórus  (előkészítő) 2. évfolyam 1 óra Schóber Tamás
Kicsinyek  kórusa 3-4-5. évfolyam 2 óra Schóber  Tamás
Campanella 6-7-8. évfolyam 2 óra Schóber Tamás
Komplex művészeti szakkör
(haladóknak)
-anyagköltséggel-

felső  tagozat 2 óra Amrikné  Pálfay  Éva

Grafika (haladóknak)
-anyagköltséggel-

felső  tagozat 2 óra Eszteri  Zsolt

Kémia  szakkör 7-8. évfolyam 1 óra Zeke  Istvánné
ÉVEZREDEK ÖRÖKSÉGE
(városismereti szakkör)

4-5-6. évf. havonta egyszer 4 óra
(szombat délelőtt)

Dombiné Borsos Margit és
Nagy Varga Eszter

Elsősegélynyújtó szakkör felső tagozat 1 óra Vidákné Németh Szilvia (védőnő)

Sportfoglalkozások Kinek? Óra/hét Pedagógus
Labdajáték lányoknak alsósoknak 1 óra Dr. Bisztricz  Anikó
Labdajáték fiúknak alsósoknak 1 óra Klencsár  Dezső
Kosárlabda lányoknak felsősöknek 2 óra Dr. Bisztricz Anikó
Kosárlabda fiúknak felsősöknek 2 óra Klencsár  Dezső
Atlétika alsósoknak 2 óra Telek István
Atlétika felsősöknek 2 óra Telek  István
Sakk  szakkör haladóknak 2 óra Szarvas Antal

Térítéses sportfoglalkozások Kinek? Óra/hét Ft/hó
(tervezett)

Pedagógus

Sakk kezdőknek 2 óra 2.000.- Szarvas Antal
Úszás (iskolai szervezés) 1. évfolyam 1 óra 2.500.- Tóvári  Ferenc

2. évfolyam 1 óra 2.500.-
Úszás (PEAC szervezés) 3-4. évfolyam megbeszélés szerint (Tóvári Ferenc)
Foci 1-2. évfolyam 2 óra 2.500.- Külső edző
Foci 3-4. évfolyam 2 óra 2.500.-
Kangoo 3-8. évfolyam 1 óra 2.800.- Telek  István
Ritmikus gimnasztika 1-2. évfolyam 2 óra 3.000.- Balla Anett

3-4. évfolyam 1 óra 3.000.-
Gyermek szertorna 1-4. évfolyam 1 óra 3.500.- Klencsár Dezsőné

(Zsazsa néni)5-6. évfolyam 1 óra 3.500.-

Térítéses tanfolyamok Kinek? Óra/hét Ft/hó Pedagógus
Angol 5-6. évfolyam 2 óra 3.500.- Tóth Ildikó

7. évfolyam 2 óra 4.000.- Tóth  Ildikó
8.ab 2 óra 3.500.- Varga Ágnes

Német 5. évfolyam 2 óra 4.000.- Pott  Krisztina
6. évfolyam 2 óra 3.500.- Vinczéné  W. Orsolya
8. évfolyam 2 óra 3.500.- Vinczéné W. Orsolya

Francia 5. évfolyam 2 óra 3.500.- Balogh Teréz
6. évfolyam 2 óra 3.500.- Balogh Teréz
7. évfolyam 2 óra 3.500.- Balogh Teréz
8. évfolyam 2 óra 3.500.- Balogh Teréz

A  DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOKNÁL MEGJELÖLT  DÍJAK  TÁJÉKOZTATÓ
JELLEGŰEK,  MELYEK  A  LÉTSZÁM  FÜGGVÉNYÉBEN  VÁLTOZHATNAK !

Felhívjuk  a  figyelmüket  arra  is,  hogy  a  jelentkezés  egész  tanévre  szól,  mivel  a  pedagógusok
munkabeosztása  ennek  figyelembevételével  történik. A foglalkozások díjait az ütemtervben megjelölt napokon
kell befizetni.

Tájékoztató a Makár Egylet kiadásairól
(2007. január-április)

költségek ezer Ft-ban

Fejlesztő könyvek, jutalomkönyvek 45

Órai anyagok, napközis foglalkozások, szakkörök anyagai 160



Papír kéztörlők, WC papír 163

Színház, mozi, múzeum, hangverseny
(belépőjegyek)

179

Sportversenyek, diákolimpiák  (sakk, RSG) tanulmányi versenyek nevezési
díjai, utazási költségek

422

Világörökség  nap 75
Műsoros est (aula bérleti díj, dekoráció,  berendezés, stb.) 187

SZÜ-LE kiadvány költségei 36

Rajz, képzőművészet szakkörök 15
Egyéb költségek (irodaszer, nyomtatófesték) 100
összesen 1 382

OLVASSUNK EGYÜTT!

Miért is?
Iskolánkban az Olvasás Éve óta hagyomány, hogy diákjainkat játékosan az olvasásra ösztönözzük. A vetélkedés
általában módosul egy picit az előző évhez képest, hiszen a tapasztalatokkal, tanulságokkal élve, azokat a
feladatsorok összeállításakor felhasználva nagyobb érdeklődésre számíthatunk.
Idén a harmadikos korosztály volt a legfogékonyabb - sőt az A osztályban hihetetlen versengés alakult ki: 10-15
könyv elolvasása sem jelentett problémát a napi felkészülés, valamint egyéb elfoglaltságok mellett.
A felsős korosztály nehezebben vehető rá arra, hogy feladatlapokat töltsön ki. Sokan elolvasták a kijelölt
könyveket, de csak úgy ?játékon kívül", mások meg olvasnak ugyan, de ők maguk szeretnék kiválasztani, hogy
mit. Úgy gondolom, ha figyelembe vesszük a vetélkedő célját - úgymint az olvasás megszerettetését -, az önállóan
olvasó gyerekekért már nem kell hadjáratot folytatnunk.
Az iskola honlapján a Könyvtár menüpontban megtekinthetők az olvasásra javasolt könyvek, a hozzájuk tartozó
feladatlapok és egyéb aktualitások.

VILÁGÖRÖKSÉG NAP
2007. április  4.

ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT

Vasasi betyárkodás
Az alsó tagozatos gyerekek Vasason, a

Misina Természetvédelmi Egyesület
telephelyén ismerkedtek a hortobágyi

betyársággal. A bátrak megtanulhatták
a karikás ostor kezelését is.

A 3.c tablói
A Világörökségi Napra készülve a 3.c osztályosok a

Hortobágyi Nemzeti Park növény- illetve
állatvilágával, jellegzetes építményeivel és az ott élő

emberek életmódjával kapcsolatban folytattak
kutatómunkát. Gyönyörű tablókat készítettek szülői,

nagyszülői segítséggel.

2007. április 4-én rendeztük meg a már
hagyományosnak számító projektnapunkat. Ez a nap
mégis más volt. Eddig főként történelmi
hagyományainkkal foglalkoztunk. Talán kevesen
tudják, hogy világörökségünk részét ezek mellett
természeti értékeink is képezik.
Hazánk e tekintetben kedvező helyzetben van, mivel 3
nemzeti parkja is a világörökség része. Közülük e
napon a Hortobágyi Nemzeti Parkkal foglalkoztunk.
Sajnos elutazni nem volt lehetőségünk, így gazdag,
színes programokkal (műhelymunkák, kiállítások,
közös játékok, PowerPoint-os kivetítések,
társasjátékok, daltanulás...) a Mecsek lábához
varázsoltunk egy kis Hortobágyot.
Hogy ez mennyire sikerült bizonyítja az a sok pozitív
visszajelzés, melyeket kaptunk, valamint a
műhelymunkák során elkészült produktumok
(melyekből kiállítás készül), ill. a tanulók aktív
részvétele a meghirdetett közös játékokon.
A játékok nyerteseit a szponzori támogatás révén igen
értékes díjakkal jutalmazhattuk.

A betyár kendője
A Világörökség projektnap keretén belül tanulóink a Hortobágy természeti és kulturális
értékeit ismerték meg. A 6.a osztályos tanulók egy színdarabbal gazdagították a nap
programsorozatát, amely a betyárok világába kalauzolta a nézőket. Rendezte: Lévai

Attila, díszlet és jelmez: Mikolics Judit és Nagy Varga Eszter.

Támogatóink voltak:
Farkas Tamás



Alexandra Könyvkiadó
Hortobágyi Nemzeti Park

Metro Áruház
Praktiker Áruház

HULLADÉKGYŰJTÉS

A 2006/2007-es tanév utolsó hulladékgyűjtése a vártnál jobban sikerült. Ezúton szeretnénk megköszönni
minden szülőnek a munkáját, külön Hesz Gábornak és Pammer Dezsőnek, akik a szervezésben voltak
segítségünkre.
A hulladékgyűjtés teljes bevételével (157.570 Ft) az iskola diákönkormányzata rendelkezik, mely összeget
rendezvények szervezésére (farsang, DÖK nap, mesevetélkedő, dekorációs eszközök) fordítjuk.

"""  LEADÁSI  HATÁRIDŐ: 2007. MÁJUS  11."""

JELENTKEZÉSI  LAP  A  VÁLASZTOTT  FOGLALKOZÁSOKRA
(2007/2008-AS  TANÉV)

NÉV: _______________________ OSZTÁLY: (a 2007/2008-as  tanévben): __________

FOGLALKOZÁS/INGYENES ÉTKEZÉS/TÉRÍTÉSI DÍJ

a.) napközis foglalkozás
     (1-4. évfolyam)

(Kivétel a gyermekvédelmi törvény alá eső
tanulók)

l étkezés nélkül
l csak ebéddel
l háromszori étkezéssel

b.) tanulószoba
    (5-8. évfolyam)

l étkezés nélkül
l ebéddel

c.) csak ebédet kérek

KÉRJÜK A MEGFELELŐ SZÖVEGRÉSZ ALÁHÚZÁSÁVAL JELEZZÉK IGÉNYÜKET!
(PL. NAPKÖZI - CSAK EBÉDDEL)

Gyermekem  részt  kíván  venni  az alábbi térítésmentes szakkörökön:

  valamint  a következő  térítéses foglalkozásokon/tanfolyamokon:


