Beiratkozási tudnivalók összefoglalása
Kedves Szülők!
Szeretnénk ezzel a levéllel segíteni Önöknek! Összefoglaljuk gyermekük beiskolázásával kapcsolatos feladatokat, lehetőségeket.

Suliovi 1. foglalkozása: 2018. 03. 23. (péntek) 16.30-18.00 ☺
A leendő 1. osztályos tanító nénik nagy szeretettel várják az iskolába készülő gyermekeket egy kis közös játékra

Suliovi 2. foglalkozása:2018. 04.06. (péntek) 16.30-18.00 ☺
Kérjük, hogy a Suliovi programon való részvételi szándékukat jelezzék e-mailen (Márgus Tünde igh
margustunde@gmail.com) vagy telefonon: 27/389-533!
Ovisok látogatása az iskolában: 2018. április 05. ☺
Sok színes játékkal, feladattal, az iskola tantermeinek bemutatásával várjuk leendő elsőseinket és az óvó néniket.

BEIRATOZÁS: 2018. április 12. (csütörtök) 8.00 - 19.00
április 13. (péntek) 8.00 – 19.00
Helye: Sződi Hunyadi János Általános Iskola
2134 Sződ, Ady Endre utca 2., emelet 10. terem
Szükséges dokumentumok:
- A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító vagy születési anyakönyvi
kivonat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), TAJ - kártya
- óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű
gyermek esetén a Szakértői Bizottság véleménye
- Nyilatkozni kell arról, hogy a szülők együtt gyakorolják a szülői felügyeleti jogot vagy csak az egyik szülőnél van a felügyeleti
jog. Az utóbbi esetben magukkal kell hozni a határozatot! /letölthető március végétől: www.hunyadisi.hu)
- Nyilatkozni kell a szülőknek arról is, hogy hit-és erkölcstanra (hittan) vagy etikára íratják be gyermeküket. Iskolánkban
katolikus és református és evangélikus hitoktatás választására van lehetőség.
- a diákigazolványhoz az okmányirodában/kormányablaknál elkészíthető, NEK-azonosító szükséges /Kérjük, hogy a beíratás
napjára készüljön el!/
-Kérjük, gondolkodjanak azon, hogy igénylik-e gyermekük számára a napközis foglalkozást! Megfelelő számú jelentkező esetén
két első osztályos napközis csoport indul.
- Hozzák magukkal (amennyiben van) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló, még szeptemberben is érvényes
határozatot!
Iskolánk beiskolázási körzete a Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint:
Sződ község közigazgatási területe
Csörög – Erdősor u., Szabadság u., Zöldfasor u., Csépány u., Kakukk u., Komáromi u., Kossuth L. u.
Kérjük a beiskolázási körzetünkben élő szülőket, hogy ha nem iskolánkba szeretnék beíratni gyermeküket, akkor is
jelentkezzenek és tudassák velünk, hogy melyik iskolát választották gyermekük számára! /FONTOS!!/

Zeneiskola: Iskolánk a Váci Bartók Béla Zeneiskola tagiskolája.
Helyben oktatott zenei képzések: szolfézs, gitár, furulya, a Zeneiskolában: hegedű, zongora
Nyílt nap a Bartók Béla Zeneiskolában: 2018.05.10. (14.00 – 18.00)
Zeneiskolai felvételi:
Sződön: május 18. (péntek) – 16.00-17.00 Abban az esetben, ha csak szolfézsra jelentkezik
Vácon ( Konstantin tér 6.): május 12. (szombat) 9.00-13.00 Ha egyből hangszerre is jelentkezik
Egy dallal kell készülni! Szülő kísérje a gyermeket!
SZERETETTEL VÁRJUK!
Tisztelettel:

Márgus Tünde igh.

