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Tisztelt Szülők!
A 2021/2022. tanév sikeres, zökkenőmentes elkezdése érdekében olvassák el az alábbi fontos információkat!
Kérjük Önöket, a határidőket szíveskedjenek minden esetben betartani!
EBÉDBEFIZETÉS (kizárólag a GESZ intézi átutalással)
Tájékoztatjuk, hogy a gyermekek étkeztetésének minden nemű ügyintézését: átutalásos befizetés, kedvezmének érvényesítése,
diétás étkezés igénylése, valamint étkezés lemondását kizárólag a GESZ-nél tudják intézni az alábbi elérhetőségeken:
Telefonon: 06-1-296-1488 számon,
Elektronikus levélben: etkezeslemondas@gesz.bp18.hu e-mail címen.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az étkezés lemondását a következő tanítási napra csak a 7:30-9:00 óra között beérkezett jelzést
fogadják el!
Iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos személyes ügyintézés: Bp., XVIII. ker. GESZ Élelmezési csoport
1181 Budapest, Városház u. 16. munkanapokon 1000-1400
2021-2022-es tanévre vonatkozó átutalásos befizetési nyilatkozat, online felülethasználati nyilatkozat, valamit étkezési
kedvezményre (nagycsaládos, RGYK, tartós beteg, SNI) nyilatkozatok, diétás étkezésre vonatkozó igény megtalálhatók a GESZ és
az iskola honlapján egyaránt.
Kérjük, ezeket szíveskedjenek mielőbb kitöltve, aláírva, a szükséges igazolásokkal együtt szkenelve elküldeni a GESZ részére a
fenti elérhetőségre.
A tárgyban szerepeljen az: iskola neve_gyermek neve, osztálya_csatolt dokumentum típusa!
ÉTKEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK MEGTALÁLHATÓK:
https://www.gesz18.hu/ valamint https://gulner.edu.hu
ELÉRHETŐSÉGEKEN

TANKÖNYVVÁSÁRLÁS
Tankönyvek:
A tankönyvek kiosztása az első tanítási napon történik. A tanulók az 1- 8. évfolyamon a
tankönyveket térítésmentesen kapják. A térítésmentesen kapott tankönyvcsomagot a tanév végén
értesítésünk alapján az iskola könyvtárában le kell adni.
Kréta e-napló, e-ellenőrző: Az elektronikus napló bevezetésével a papíralapú értesítő könyv megszűnt, azonban
üzenőfüzetet minden gyermek számára biztosítani kell (vonalas füzet, a tanszerlista tartalmazza). Az online
ellenőrzőhöz a hozzáférés, a felhasználónév és a jelszó nem változik.
Leendő elsőseink az első tanítási héten kapják meg a hozzáféréshez szükséges adatokat.
TANSZER -ÉS TANESZKÖZJEGYZÉK
A következő tanévre szükséges tanszerek és eszközök listáját (1-8. évf.) iskolánk honlapján (www.gulner.edu.hu)
tekinthetik meg 2021. június 23-tól.
A DIÁKÖNKORMÁNYZAT KÉRÉSE
Kérjük a kedves szülőket és rokonokat, hogy a nyár során felhalmozódó újságpapírokat gyűjtsék össze az iskola
számára.
NYÁRI ÜGYINTÉZÉS: Az iskola bejáratánál kihelyezett és a honlapon szereplő hirdetmény szerinti időpontokban.
JAVÍTÓVIZSGA: a javítóvizsga időpontja: 2021. augusztus 25. szerda reggel 9 óra.
TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY: 2021. szeptember 1. reggel 7:55 (iskolánk udvara vagy tornaterme)
ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2021. szeptember 1. szerda
Gyülekező a termekben 7:30-tól. Tanévnyitó ünnepély: 7:55-től, melyet követően:
- az alsó tagozaton 11:35-ig tanítási órák, 12:40-ig ebéd. Ebéd után minden tanuló hazamegy.
- a felső tagozaton 12:30-ig tanítási órák, majd 12:40-től ebéd. Ebéd után minden tanuló hazamegy.
Az első nap délután csak összevont ügyeletet tartunk. Igényüket reggel írásos formában jelezzék az osztályfőnök felé!
Az első osztályos szülői értekezlet időpontja: 2021.09.01. délután 17 óra (az első tanítási napon).
Budapest, 2021. június 22.
Tisztelettel:
Kerekes Elek
intézményvezető

