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1. levél -2014-15. tanév 

 
Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük a családokat az új tanévben a Szent Benedek Iskolaközpontban! Iskolánkban szokás, hogy minden hónap 

elején egy hírlevelet küldünk fel a szülői listára, mely az előttünk álló hónap legfontosabb tudnivalóit tartalmazza. A levelek és 

minden információ megtalálható honlapunkon is. A tanév fontos információi a hónap végéig bezáróan fokozatosan kerülnek fel a 

honlapra, kérjük megértésüket és türelmüket. 
 
 

 

szeptember 

8.-12-i héten  Szülői értekezletek 

az osztályfőnökök tájékoztatása alapján  

15-17. hétfő-szerda Ebédbefizetés 

22-26.  Alsós erdei iskola 1. és 4. évfolyamnak 

24.szerda 8.00-16.00 Pót ebédbefizetés 

26. péntek 16.00-18.00 Szüreti mulatság alsósoknak az udvaron 

25-27.  Végzősök tanulmányi kirándulása 

 
Ebédbefizetés októberre: hétfőn és szerdán (15. és 17.) 8.00-15.50, kedden  (16.) 9.00-16.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00.  

 

Október napok száma teljes árú 

csak ebéd 

nagycsaládos 

csak ebéd 

teljes árú 

ebéd és 

uzsonna 

nagycsaládos 

ebéd és 

uzsonna 

egész napos 

étkezés teljes 

áron 

egész napos 

étkezés 

nagycsaládos 

óvodás 

17 nap 

    9180 4590 

általános 

iskolás 
7240 3620 8430 4215   

gimnazista 7565 3790     

 

 
● A befizetett ebédet a gyermek hiányzása esetén a következő rend szerint lehet lemondani: 

- személyesen, munkaidőben a pénztárban 

- sms-ben: a gyerek nevének, csoportjának, és a lemondás első és utolsó napjának a megadása. 1 napra történő lemondás esetén 

elég csak 1 dátumot megadni. A telefonszám: +36-30/957-12-83. 

- interneten keresztül az alábbi linken: www.szentbenedekiskola.hu/ebed 

A bejelentés napjára befizetett ebéd nem lemondható. A bejelentést követő napra az ebéd reggel 9 óráig mondható le. A reggel 9 

óra után bejelentett lemondásokat már csak két nappal későbbi étkezés lemondására van módunk elfogadni. 

 

Kérjük a szülőket, hogy hiányzás esetén mindenképpen mondják le a befizetett ebédet, mert a támogatott ebédeknél, le nem 

mondott hiányzás esetén az iskola elesik a támogatástól és azt saját magunknak kell kifizetnünk. 

 

● A tanévre meghirdetett szakköröket hétfőtől megtalálhatják a honlap Tanév rendje/Órarend rovatában. 

 

● A szülői értekezletek alatt az iskola titkárságán lehetőség van tanuló balesetbiztosítást kötni. 

 

● Az új diákok e-naplós kódjait szeptember 15-ig kapják meg a szülők. 

 

● A szakkörökre jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni a szervező tanárnál. Jelentkezési lapokat a szaktanártól lehet kérni 

vagy elvinni a portával szemközti faliújságról. Jelentkezési határidő: szeptember 26. 

 

● A nyolcadik évfolyam és iskolánk után érdeklődő külsős diákok számára a központi felvételire felkészítő kompetenciafejlesztő 

foglalkozásokat szervezünk, melyet Kovács András (magyar) és Tóth Ildikó (matematika) tanárok tartanak. A foglalkozás sorozat 

2014. október 3-án kezdődik és 2015. január 16-ig tart. A központi felvételit a 9. évfolyamra január 17-én írják a diákok. Az 

alkalmak mindig pénteki napon 14.30-16.00 között lesznek az iskolában. 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

                                                                                                              az iskola vezetése              

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNDY2EtRTlmQXExSzlUemFQTl9Tbmc6MQ

