ISKOLAI TÁJÉKOZTATÓ
ZALABÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY, ÓVODA

Horváth Mátyás
6. osztály

ZALABÉR
2009/2010.
TANÉVZÁRÓ

Tájékoztató
a szükséges taneszközökről a 2010/2011-es
tanévben

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az iskolánk tanulóinak az alábbi
taneszközöket szükséges beszerezni a tanévindításhoz:
1. A papír-írószer boltokban kapható egység-füzetcsomag
osztályok szerint
2. Az alapcsomagon felül szükséges
Alsó tagozat
- Kiegészítő csomag l., 2. osztályos tanulók számára
(korong, logikai készlet, színes rudak, papír óra stb…)
- 100 db rajzlap
- 5 csomag írólap
- papírvágó olló
- folyékony ragasztó (technokol) színes ceruza (6 színű)
- hurkapálcika (20 db)
- színes papír (technikához)
- kis tükör
- mérőszalag
- gyurma
- fehér tempera
- tempera készlet
- vízfesték
- tornacipő, gumi talp vászon felsőrész (nem sportcipő)
- Zalabér feliratú póló (az iskolában rendelhető meg
szeptemberben)
- tornanadrág (fűtési szezonban melegítő alsó)
- 2 csomag (1000 db) fénymásolópapír, félévenként 1
csomag (500 db)
- váltócipő
- szoprán furulya

Felső tagozat
- 100 db rajzlap
- papírvágó olló
- folyékony ragasztó (technokol)
- 1 csomag hurkapálcika
- színes ceruza (6 színű) fehér tempera
- tempera készlet
- vízfesték
- színes papír (technikához)
- tornacipő, gumi talp vászon felsőrész (nem sportcipő)
- Zalabér feliratú póló (az iskolában rendelhető meg
szeptemberben)
- tornanadrág (fűtési szezonban melegítő alsó)
- 2 csomag (1000 db) fénymásolópapír, félévenként 1
csomag (500 db)
- vonalzókészlet (4 db-os)
- körző
- mérőszalag
- A4-es méretű négyzetrácsos füzet (2 db)
- szögmérő
- váltócipő

Tájékoztató a tanévkezdésről
Az első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda)
Tanévnyitó: 2010. szeptember 1. (szerda) 8.00 óra
Pótvizsga: 2010. augusztus 26. (csütörtök)
Az 1. osztályosok fogadása: 2010. augusztus 30. (hétfő)
(ismerkedés az iskolával, társaikkal, tanáraikkal)
A tankönyvosztás időpontja: 2010. augusztus 30. (hétfő)
8.00 – 12.00 óráig.

Tájékoztató
a 2010/2011-es tanév ingyenes
tankönyvellátásáról
1. A tanuló jogosult ingyenes tankönyvre, ha
a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos,
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

2. A jogosultságot igazolni a következő dokumentumokkal
lehet (a fenti sorrendnek megfelelően):
a.) külön ilyen igazolás kiállítására elkészített
nyomtatványon adott orvosi igazolással,
b.) és c.) szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleményével,
d.) és e.) családi pótlék összegéről (banki számlakivonat,
bérjegyzék, postai feladóvevény ez utóbbi esetben a
feladóvevényre rá kell írni a gyermek nevét és osztályát,
aki után kapja a családi pótlékot.)
e.) önkormányzat határozatát, amelyen a kedvezmény
lejárati határideje 2010. június vége.
3. Ha valakinél az ingyenességre jogosultság megszűnik, azt
is be kell jelenteni, a beállt változást követő 15 napon
belül!
4. A tankönyvosztás időpontja:
2010. augusztus 30. (hétfő) 8.00 – 12.00 óráig.

5. Aki ingyenesen kapja a könyveket, annak még átvétel előtt –
augusztus 13-ig – le kell adnia az ingyenességet igazoló
dokumentumot (elég a fénymásolata). Annak hiányában
csak a tankönyvek árának befizetése után kaphatja meg a
tankönyvet.

Tisztelt Szülők!
Ezúton kérem Önöket, hogy a tanév során is fokozottan
figyeljenek arra, hogy gyermekük rendszeres gyermekvédelmi
támogatásáról szóló határozat érvényben legyen, ugyanis csak
ebben az esetben tudjuk figyelembe venni a kedvezményeket
(ingyenes/kedvezményes étkezés).
Javaslom, - a kellemetlenségek elkerülése érdekében - hogy az
érvényesség lejárta előtt 1 hónappal már kezdeményezzék a
támogatás meghosszabbítását, s akkor – a kiadott határozatot
követően is - biztosított lesz a folytonosság.

Versenyeredmények
Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2010.
név
Rába Martin (3. o.)
Zsohár Balázs (4. o.)

felkészítő tanár
Tanainé Szeghy Rita
Papp Katalin

Rába Martin (3. o.)
Csiszár Péter (5. o.)
Rába László (5. o.)

Tanainé Szeghy Rita
Cseh Németh Zsuzsanna
Kiss Albert

Horváth Andrea – Lakatos
Alexandra (6. o.)
Kürnyeg Nikoletta – Pető
Dóra – Vitéz Veronika
(7. o.)
Nyerges Csenge – Tóth Zsófia
(7. o.)
Légler Imre (7. o.) – De
Francesco Dániel (8. o.)
Bertha Eszter – Farkas
Eszter – Talabér Dorina (8.
o.)
Cseh Németh Rafael (8. o.)

Kiss Albert
Laskay Annamária
Kiss Albert
Kiss Albert
Dézsi Ágnes
Kiss Albert

Kozma Ildikó
tankönyvfelelős

Légler Imre 7. osztály

Verseny
megnevezése
Whirlpool
Magyarország Kft.
Budapest
„Sokat tud az én
kezem”
képzőművészeti
pályázat
Zalaegerszeg
Víz Világnapja
rajzpályázat
Vonyarcvashegy
„Szivárvány”
nemzetközi
képzőművészeti
pályázat
Gyermekalkotások
Galériája Zánka

helyezés

résztvevők

fődíj

Horváth Mátyás
(6. o.)

nívódíj

Horváth Mátyás
(6. o.)

díjazott

Kurucz Georgina
(6. o.)

arany
fokozat
bronz
fokozat
bronz
fokozat
bronz
fokozat

Tóth Zsófia (7. o.)
Mazur Melitta
(7. o.)
Pattantyus Dániel (7. o.)
Rába László (5. o.)

regionális
x

országos
x
. hely

x
x
x
. hely
x
. hely
x
x
. hely
x
. hely
x
. hely
x
I. hely

felkészítő tanár

Cseh Németh László

Pop Art
Versmondó
Verseny
Zalaszentgrót
Őszi forduló

1. helyezés

Pop Art
Versmondó
Verseny
Zalaszentgrót
Tavaszi forduló

1. helyezés

József Attila
Versmondó
Verseny
Zalaszentgrót
városi forduló

1. helyezés

Szocsics Karolin (6. o.)

3. helyezés
1. helyezés

Lakatos Alexandra (6.
o.)
Bertha Eszter (8. o.)

2. helyezés

Lakatos Adrienn (8. o.)

3. helyezés

Balázs Roland (7. o.)

Dézsi Ágnes

2. helyezés

Bertha Eszter (8. o.)

3. helyezés

Szocsics Karolin (6. o.)

Cseh Németh
Zsuzsanna

József Attila
Versmondó
Verseny Zalakaros
megyei forduló

2. helyezés
3. helyezés
1. helyezés
csoportban

1. helyezés

Lakatos Alexandra
(6. o.)
Horváth Andrea
(6. o.)
Szocsics Karolin (6. o.)
Bertha Eszter (8. o.)
Lakatos Adrienn (8. o.)
Talabér Dorina (8. o.)
Lakatos Alexandra
(6. o.)
Bertha Eszter (8. o.)

Cseh Németh
Zsuzsanna

Kistérségi
Művészeti fesztivál
Zalaszentgrót
Zalai Gyermekek
Megyei Művészeti
Fesztiválja
Nagykanizsa

Néptánc alapfok 2.
évfolyam:
kiemelt
produkció

Kiss Norbert
Laskay Annamária

Cseh Németh
Zsuzsanna
és alapfok 5. évfolyam:

Gyenesdiás
területi
népdalverseny
Kistérségi
Művészeti fesztivál
Zalaszentgrót

Cseh Németh
Zsuzsanna

Bokréta Énekegyüttes:

Megyei
Népdalverseny
Zalai Gyermekek
Megyei Művészeti
Fesztiválja
Nagykanizsa

arany
minősítés
kiemelt
produkció

Rozmaring
Énekegyüttes:

Megyei
népdalverseny
Gyenesdiás

ezüst
minősítés
bronz
minősítés

Juhász Dominika (2. o.)

Csiszárné Egyed Aliz

Bogdán Richárd (2. o.)
Kiss Roland (3. o.)

Balázs Roland 7. osztály

Kiadja:

Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Óvoda
Comenius 2000 minőségbiztosítási program
részeként

Felelős szerkesztő: Cseh Németh Zsuzsanna
Készült 150 példányban

