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Tájékoztató az első osztályt kezdők számára 

 

• Évnyitó és első tanítási napon: 2020. szeptember 1-jén, 8 órakor 

• Megjelenés ünneplő ruhában (fiúknak sötét nadrág és fehér ing; lányoknak sötét alj és 

fehér blúz). ¾ 8-kor gyülekező az udvaron. 

• Az első nap programja: ismerkedés az iskola épületével, egymással, a tanítókkal 8.00 

és 11.00 óra között. 11.00 órakor ebéd, 11.30-kor haza lehet menni, de természetesen 

maradhatnak is a gyerekek. 

• A gyerekek hozzanak magukkal üres iskolatáskát és tolltartót, a tankönyveket ezen a 

napon kapják meg. 

• Étkezés: reggeli, ebéd, uzsonna (Akik délben hazamennek, ebédkor kapják meg az 

uzsonnát) 

• Szülői értekezlet: 2020. szeptember 1. 16.30-kor, ekkorra kérjük behozni a tanszer -

listában szereplő eszközöket, névvel ellátva.  

Kérjük, hogy kizárólag csak azt vegyék meg, ami a listában szerepel. 

• Az órarendet a tanulók az első héten kapják meg, ezen a héten még ebéd után haza 

lehet vinni a gyerekeket. 

• Az első két hétben a szülők bekísérhetik a kicsiket a tanterembe. 

 

• Étkezési kedvezmény igénybevételéhez a szükséges iratokat 2020. augusztus 24-én és 

25-én kell leadni az élelmezésvezetőnek: 

o 3 vagy több gyermek esetén a családi pótlékról igazolás, vagy születési 

anyakönyvi kivonat másolata 

o tartós beteg gyermek esetében szakorvosi igazolás másolata 

o SNI-s gyermeknél nyilatkozni szükséges a szakértői vélemény érvényességéről 

o RGYV-s határozat (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) 

o Diétás étkezést a konyha nem tud biztosítani tej-, glutén - és egyéb 

ételérzékenység esetén. A szülő ebben az esetben reggelente biztosíthatja 

gyermekének a szükséges ételt, melyet névvel és osztállyal ellátva szükséges 

leadni a portán. Hűtésről és ebédidőben történő melegítésről az ebédeltetést 

végző tanító gondoskodik.  

Fontos:  Az étkezést átutalással is ki lehet egyenlíteni, ehhez első befizetéskor szükséges 

kitölteni (aki a beiratkozáskor nem tette meg) egy nyilatkozatot, amely alapján a Mogyoród 

Nonprofit Kft átutalásos számlát küld a megadott e-mail címre! 

• 2020. szeptemberi étkezés befizetésének dátuma az iskola honlapján lesz elérhető: 

o 2020. augusztus 24-én, hétfőn 8 – 17 

o 2020. augusztus 25-én, kedden 8 – 15 
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A nyár folyamán szíveskedjenek gyermekükkel befáradni az okmányirodába, ahol elkészítik a 

NEK adatlapot, amely szükséges a diákigazolvány igényléshez. Ha a gyermek nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, akkor azt is szükséges igényelni az okmányirodában – enélkül nem 

készítik el a NEK adatlapot sem, de együtt intézhető a két ügy.  

Beküldési határidő: 2020. szeptember 1. 

Az e-ügyintézés felületén csatolt igazolványok bemutatása és ellenőrzése 2020. szeptember 

1-jén történik meg (javaslom a szülői értekezlet keretén belül): 

• Szülői felügyelet nyilatkozatának aláírása (közös szülői felügyeletnél mindkét szülő 

aláírása szükséges) 

• Életvitelszerű lakcím nyilatkozat aláírása 

• Adatlap aláírása 

• Szakértői vélemények (SNI, BTM) leadása (ha meg tudják oldani, akkor a másolatot 

kérjük, ha nem – lemásoljuk, és következő napon hazaküldjük az eredeti példányt 

gyermekükkel.) 

• Aktuális lakcímkártyát (mogyoródi lakcímmel) is fontos lemásolnunk, aki eddig a 

helyzet miatt nem tudta elkészíttetni az okmányirodában, és nem csatolta e-mailben 

vagy e-ügyintézés keretén belül.  

Változás esetén haladéktalanul jelzünk e-mailen és honlapon, illetve a Mogyoródi Szent László 

Általános Iskola facebook oldalán. 

Mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kívánunk! 

 

Az iskola vezetősége és a tanító nénik 

 

Mogyoród, 2020. július 8. 

 

 

 


