Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a következő szülői értekezletet 2022. augusztus 30-án,
kedden 16.00-tól tartjuk az iskolában.
A tankönyveket ezen a napon kapják meg, amelyek ingyenesek. Minden könyvet és
füzetet kérünk bekötni, névvel és óvodai, ill. tantárgyi jellel ellátni.
Az Önkormányzat biztosítja az ingyenes füzetcsomagot. Ezen felül az alábbi
eszközökre lesz még szükségük a gyerekeknek az első osztály során:

Mi legyen a tolltartóban?
3 db HB-s grafit ceruza (minden nap
kihegyezve)
1 db hegyező
2 db radír
1 db vékony piros-kék ceruza

1 db kék és 1 db piros postairon
1 db B-s grafitceruza
1 db zöld ceruza
12 db színes ceruza
15 cm-es vonalzó

Testnevelés (fiúk, lányok)
Magyar
betűtartó (kis méretű)
betűkészlet
betűsín

Matematika
1 csomag pálcika
1 mérőszalag (papír)
1 db logikai játék
1 szám- és jelkártya
1 db kis tükör
1 db műanyag számegyenes

1 doboz korong
1 db óralap
2 db dobókocka

Az eszközöket 1 dobozban kérjük elhelyezni.
Rajz – technika
50 db rajzlap
1 db ecsettál
1 db rajztábla
olajpasztellzsírkréta 12-es (Panda, Adel
vagy Sünis márkájú)
12 színű tubusos tempera festék
plasztik gyurma
filctoll készlet

1 db stift ragasztó
1 db folyékony ragasztó
1 cs. 10x10 cm-es színes hajtogató lap
1 cs. 20x20 cm-es origami papír
2-es, 6-os, 10-es ecset
kötény
olló
20 db hurkapálca
viaszos vászon

Az eszközöket 1 dobozban kérjük elhelyezni.

iskolai egyenpóló/fehér póló
tornanadrág (lehetőleg kék)
fehér váltó zokni
tornacipő
ugrókötél
babzsák (10 x 15 cm)
A diákigazolvány elkészítéséhez szükséges:
A gyermek és egyik szülőjének az Okmányirodán való jelentkezése, ahol a gyermekről
fotót készítenek, és a szülő aláírja az igénylőlapot.
Szükséges okmányok: a gyermek személyi igazolványa/születési anyakönyvi kivonata
és a lakcímkártyája.
Az ott kiállított adatlapot be kell hozni az iskolába.
A 2022/2023-as tanév szeptember 1-jén, csütörtökön kezdődik. Az elsősök az
osztálytermükben gyülekeznek 7.45-től. 8.00 órától ünnepélyes tanévköszöntő lesz
(sötét alj, fehér felső). Az iskolatáskában csak tolltartónak kell lennie. Ezen a napon
10.45-ig tart a tanítás, utána igény szerint 16 óráig napköziben lehetnek a gyerekek.
Az ebédbefizetés időpontjáról augusztus hónapban az iskola bejáratánál és/vagy az
iskola honlapjáról tájékozódhatnak, ahonnan folyamatosan információkhoz juthatnak
(www.bekecs78.hu).

Budapest, 2022. június 22.

