Felzárkóztató és tehetséggondozó tábor
Tisztelt Szülő!
Iskolánkban lehetőség van arra, hogy gyermeke egyhetes tábor keretében
ráhangolódjon az iskolára.
Miért hasznos Önnek és gyermekének ez a tábor?

Mert a pedagógusok irányításával tudja elmélyíteni a digitális oktatás során tanult ismereteket!
Mert már a tanév első napjaiban sikerélményben lesz része gyermekének!
Mert könnyebben fog visszailleszkedni az otthon töltött idő után!
Mert szórakoztató, játékos és sportfoglalkozások is várják a diákokat!
Mert mindez biztonságos és a törvényi előírásoknak megfelelő környezetben történik!
A tábor ideje: 2020. augusztus 24-28. minden nap 9:00 - 15:30-ig.
Tervezett napirend:
• délelőtt: 3x 45 perces tanóra az alábbi korcsoportok szerinti bontásban: 1. osztály, 2. osztály, 3-4. osztály, 6. osztály, 5-7. osztály (az évfolyamok az elmúlt tanévet jelölik, tehát
azt, hogy tavaly hányadikos volt a tanuló, nem azt, hogy hányadikba megy!!!) (A leendő elsősöknek Fecsketábor lesz, amiről külön fognak meghívót kapni! )
• délután: közösségi játékok, kézműves foglalkozások, sportos foglalkozások és egyéb élményszerző programok
A tábort az iskola pedagógusai külön beosztás szerint valósítják meg.
A részvétel ingyenes!
Tízórait, uzsonnát mindenki hozzon magával. Ebédet a menzán be lehet fizetni 615 Ft /adag
2020. augusztus 18-ig. Aki nem akar a menzán étkezni, annak lehetősége van hazamenni 11:40-től
13:00-ig.
Jelentkezni a mellékelt szülői nyilatkozat kitöltésével

lehet

2020. augusztus 12-ig. A nyilatkozat aláírható és leadható az iskola portáján, valamint email-ben elküldhető alsósoknak a t.matyus.monika@gmail.com ,felsősöknek a
bondareniko@gmail.com email-címre is!
…………………………………………………………………………………………………
Szülői nyilatkozat
Alulírott …………………………………………………………………..szülő nyilatkozom,
hogy…………………………………………………..nevű ………osztályos gyermekem a 2020. augusztus 24-28. között megrendezésre kerülő Felzárkóztató és tehetséggondozó táborban való
részvételéhez hozzájárulok. Engedélyezem, hogy gyermekemről fénykép- és videófelvétel készüljön. A tábor ideje alatt az iskolán kívül megvalósítandó programok esetében is az iskolai Házirend
pontjai érvényesek. Tudomásul veszem, hogy gyermekem nem vehet részt a táborban, ha lázas, náthás,
köhög vagy bármilyen más betegség tüneteit mutatja.
A szülő napközben elérhető telefonszáma:……………………………………………….
Tiszaalpár, 2020. augusztus ……
_____________________________________
szülő aláírása

