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Tisztelt Szülők/Gondviselők! 

 
 

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A beiskolázási körzetünkben lévő önkor-

mányzatok jegyzőitől kapott információk alapján az Önök gyermeke eléri ezt az életkort, így 

2020. szeptember 1-től iskolás lesz. Önök most nagy döntés előtt állnak, s mi ebben kívánunk 

segíteni, mert szeretnénk, ha ősztől a mi intézményünk diákjai között köszönthetnénk gyerme-

küket. 
 

Sajnos a koronavírus okozta járvány miatt idén tavasszal elmaradt a leendő elősöknek szóló 

bemutatóóra, az azt követő beszélgetés az iskolánk által kínált lehetőségekről, illetve az épület 

bejárása, melynek során a szülők megnézhették a tantermek, a tornaterem és a tornaszoba fel-

szereltségét. Ezt igyekszünk pótolni most azzal, hogy levelünkhöz csatolunk egy ismertetőt a 

szászvári Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által kínált lehetőségek-

ről. Szívesen adunk felvilágosítást, illetve válaszolunk a szülők kérdéseire hétköznapokon 9 és 

14 óra között az iskola telefonszámán: 06-72/589-013 
 

Intézményünkben hagyomány, hogy a beiratkozást követően iskolára hangoló foglalkozásokat 

tartunk májusban a leendő elsősöknek, ahol játékos foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a 

gyerekek a tanító nénivel, az iskolaépülettel. Ha a járványügyi szabályok miatt ezeket a foglal-

kozásokat tavasszal nem tudjuk megtartani, akkor augusztus 20-a után - a szülőkkel egyeztetett 

időpontokban (3 alkalomról van szó.) - szeretnénk ezeket pótolni. 
 

Az indítható osztályok számát - a beiratkozók létszámát figyelembe véve - minden évben a 

tankerület határozza meg. Bízunk abban, hogy sokan fognak beiratkozni, s így 2 osztályt tudunk 

majd indítani; az osztályfőnökök várhatóan Agócsiné Császár Éva és Hajdu-Braun Krisztina 

lesznek. 
 

A beiratkozás időpontjáról, a KRÉTA rendszerben biztosított online lehetőségről vagy a sze-

mélyes megjelenésről egy későbbi levélben fogjuk Önöket tájékoztatni. 

 

Jó egészséget kívánok Önöknek és családjuknak! 

 
 

Szászvár, 2020. április 2.  
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                                                                                             Katos Sándor 

                                                                                          intézményvezető 

 

 

                                                                                                       

 


