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Tisztelt Szülõk!

A 2009/10. tanév hamarosan megkezdõdik. Az iskolakezdéssel kapcsolatban 
az alábbiakról szeretnénk Önöket tájékoztatni:

1. Évnyitó
Intézményünk elnevezése a 2009/10. tanévtõl kezdõdõen megváltozik. Élete és példaértékû munkássága  
alapján iskolánk Müller György nevét veszi fel. A névadóval egybekötött tanévnyitó ünnepséget
2009. szeptember 1-én (kedd) délelõtt 8.00 órakor tartjuk az iskola tornatermében. A rendezvényre 
a Szülõket is szeretettel várjuk, a gyerekeknek ünneplõ ruha kötelezõ. 
Aznap a gyerekek már bent maradnak az iskolában 12.15-ig, ezért jegyzetfüzetet,
tollat v. ceruzát hozzanak magukkal. 

2. Napközi, tanulószoba
Az alsó tagozatosok számára már elsejétõl biztosítjuk a napközit, a felsõ tagozatban a tanulószoba 
csak szeptember 7-tõl (hétfõ) indul. A tanulószobai ellátás igénylõlapját jelen levélhez mellékeljük. 

3. Tankönyvek
A tankönyveket szeptember elsõ hetében osztjuk ki, ezért kérjük a tankönyvek árát 
augusztus 28-ig befizetni. Az iskola részérõl csak azok számára tudjuk biztosítani a tankönyveket, 
akik kifizették azoknak az árát. A késõbbi tankönyvvásárlást lista alapján a szülõknek egyénileg 
kell megoldaniuk. Az ingyen tankönyvekkel kapcsolatos igazolásokat kérjük augusztus 28-ig (péntek) 
a titkárságon leadni. A tankönyveket Ernszt Éva tanárnõnél lehet kifizetni és átvenni. 
A tankönyvek árai osztályonként a következõk:

1. osztály 10.020  Ft.
2. osztály 8.098  Ft.
3. osztály 8.778  Ft.
4. osztály 9.605  Ft.
5. osztály 10.485  Ft.
6. osztály 10.974  Ft.
7. osztály 15.604  Ft.
8. osztály 14.094  Ft.
 
4.Ebédbefizetés
Az ebédbefizetés szeptember hónapra augusztus 24-tõl 28-ig tart. Az ebédpénzt a pénztárban kell fizetni. 
Ha ezeken a napokon nem tudják befizetni, de igénylik az ebédeltetést, kérjük, hogy értesítsenek 
bennünket telefonon. Amennyiben hiányzás miatt szeretnének lemondani ebédet, azt kérjük, 
hogy egy nappal elõtte reggel 9 óráig jelezzék. A kedvezményes ebédeltetés igénybevételéhez 
az igazolásokat augusztus 28-ig kérjük leadni. 
Az étkezési díjak szeptemberre az alábbiak szerint alakulnak:

ISKOLA:    csak ebéd:22 nap X 431 Ft                     =    9482 Ft.
                    egész nap (3 étkezés): 22 nap X 637 Ft  =  14014 Ft
ÓVODA:    egész nap (3 étkezés):22 nap X 562 Ft    =  12364. Ft.

5.Szeptemberi aktuális programjaink

Szeptember 1. 8.00 ünnepélyes névadó és tanévnyitó ünnepség
Szeptember 2-4 tankönyvek átvétele
Szeptember 7. 17.00 tanévnyitó szülõi értekezlet
Szeptember 25. Jeles napok - turizmus napja
Szeptember 25. 17.00 Szülõklub

Bp, 2009. augusztus 17.

Tisztelettel:

 Bernáth Sándor
 igazgató
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