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Tisztelt Szülő(k)! 
 

Tájékoztatásul közöljük Önnel, hogy a 2015/2016. tanév megkezdése előtt, hagyományaink-

hoz híven idén is megszervezzük leendő elsőseinknek a gólyatábort.  

A tábor időpontja:    2015. aug. 24-től  (hétfő) – aug. 28-ig (péntek) 

Hétfőtől- csütörtökig:  8
00

-tól 16
00

-ig  

Pénteken:   8
00

-tól 15
00

-ig  

A táborhoz szükséges eszközök: színes ceruza, olló, papírragasztó, sportos öltözék, innivaló,  

csendes pihenőhöz kispárna, ha a gyermek igényli.  

A programon való részvétel ingyenes, csak az étkezési díjat szükséges kifizetni.   

Étkezési térítési díj:   2.850 Ft (570 Ft/nap),  

Az étkezési díjat - tízórai, ebéd, uzsonna - a tábor első napján kell majd befizetni 7:30-14:00;) 

Szeptemberi étkezési díjak fizetése: 2015. augusztus 26-27.; 7:30-16:00 (22 munkanapra a 

háromszor étkezőknek 12.540 Ft, az ebédeseknek 7.920 Ft) 

Néhány fontos tudnivaló 

 Az ingyenes és kedvezményes étkezésről 

Gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-

8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, illetve a fogyatékos 

gyermekek számára az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosíta-

ni. Az e körbe nem tartozó, de 
a) a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, 

b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók után az intézményi térítési 

díj 50%-át kell biztosítani. 

 A jogosultság igazolásának módja 

A kedvezményre való jogosultság ennek előzetes igazolása nélkül nem vehető 

igénybe! 

Az ingyenességre, illetve a kedvezményekre való jogosultság megállapításához az 

alábbi igazolások bemutatása szükséges: 

- a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlaki-

vonat, postai igazolószelvény vagy a munkáltató, illetve munkahellyel nem ren-

delkező esetében az Államkincstár Területi Igazgatóságának családi pótlékról szó-

ló igazolásával), 

- tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló eredeti határozat. 

 Tankönyvellátás 

A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése rendelkezik a térítésmentes tankönyvellá-

tásról, amely a 2015/2016-os tanév első, második, harmadik évfolyamos tanulóit - így 

önöket is - érinti.  

 A 2015/2016-os tanév első tanítási napja   2015. szeptember 01. (kedd)  

 Tanévnyitó ünnepély    2015. augusztus 31. 17:00 (hétfő) 
 

A tanév kezdetével kapcsolatos információkat a község honlapján, illetve az intézmény kapu-

ja melletti hirdetőtáblán fogjuk közölni. 

 

 

Ecser, 2015. augusztus 13. 

        

Tisztelettel: 

         Kiss Katalin igh. 


