Szent Imre Akkreditált Magyar Iskola és Óvoda
St. Emeric Accredited Hungarian Language School

2019, szeptember 21.
Kedves szülők!
Köszöntök minden jelenlegi és új szülőt közösségünkben! Elérkezett az iskolaév kezdete, és ideje, hogy
elküldjem mindazokat a fontos információkat, melyek az új iskolaévre vonatkoznak. Kérem, olvassanak el
mindent figyelmesen, hogy mindnyájan – gyermekeikkel együtt – jól fel tudjanak készülni az új tanévre.
Minden – iskolánkat érintő levelezés e-mailen keresztül folyik, melyeket a már előzőleg megkapott
címekre küldünk. Bármilyen változás/változtatás történt időközben, kérem, minél előbb értesítsenek.
Jelenleg 25 diákunk van az őszi beiratkozási adatok alapján. Ez a szám valószínűleg változik még, de
mindenképpen rendkívül örülünk annak, hogy ennyien vagyunk!
A tantestület tagjainak többsége továbbra is marad:
Igazgató:
Tóth-Vörös Patrícia
Tanárok- tanítók:
Endre-Peták Melinda, Scheibli Timea, Tóth Erzsébet és Tóth-Vörös Patrícia
Köszöntjük tantestületünk új tagját Déer Gábort (az utóbbi a Kőrösi Csoma Sándor ez évi ösztöndíjas
diákja)!
Ehhez a levélhez csatolom a 2019/2020-es tanév dátumait, megjelölve a tanítási napokat, fellépéseket,
programokat, szüneteket valamint tematikus napokat.
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Beiratkozás
He még nem töltötte ki gyermeke jelentkezési lapját erre az évre, kérem, töltse(ék) ki szeptember 28-a
előtt. Nem fogadhatunk gyerekeket “emergency – veszélyhelyzet”, Alberta Health Care és egyéb
egészségi állapot információi nélkül.
Tandíjak erre a tanévre
Ez a díj magába foglalja a tankönyvek és egyéb tanítási segédanyagok költségeit és azok
postázását, melyeket Magyarországról rendelünk. A beiratkozási lapok megtalálhatók iskolánk
weboldalán.

Beiratkozási díj: $50.00/gyerek
Havi tandíjak:
$30.00/családonként egy gyerek
$40.00/családonként két gyerek
$50.00/családonként három gyerek
A tandíjak fizetési módja:
1) Egy összegben mind – első tanítási napon (készpénz, csekk vagy etransfer)
2) Két részletben: szept-dec, jan-május (készpénz, csekk vagy etransfer)
3) Három részletben: szept-dec, jan-már., ápr-május (készpénz, csekk vagy etransfer)
Ha e-transfer-t küldenek, az email cím: catholichungarianassociationed@gmail.com
A “security kérdés”: Name of school in Hungarian (válasz: iskola)
Minden csekket a "Catholic Hungarian Association of Edmonton" névre állítsanak ki!
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Kérem, a beiratkozási díjat valamint az előre dátumozott csekkeket
hozzák magukkal szeptember 28-én, az első tanítási napon.

A tandíjakon kívül a Catholic Hungarian Association of Edmonton elvárja, hogy minden család (szülők) az
Egyesület regisztrált tagja legyen. Az évi tagsági díj $20.00 személyenként.
Az egyesület szabályzata szerint a tagoktól nem várják el azt, hogy tagjaik katolikus vallásúak (vagy
bármilyen más vallásúak) legyenek, vagy bármilyen egyházközséghez tartozzanak.
Az Egyesület fizet a helyszín béreléséért, tanszerekért és minden – az iskola működésével kapcsolatos
– költségekért.
A vezetőség szeretné látni, hogy a szülők támogatják az iskolát, ugyanis nekik és a szülőknek együtt
kell munkálkodniuk azért, hogy iskolánk magas szintű oktatási és nevelési programot nyújtson a mi
edmontoni és edmonton környéki magyar (vagy magyar származású) gyermekeink számára.
Jótékonysági Családi Hozzájárulás Csekk
Ebben a tanévben az iskolánk egy $150 összegű, úgynevezett “jótékonysági családi hozzájárulás csekk”-et (“fundraising/family contribution cheque” kér minden családtól.
Ez a csekk előre keltezett csekk kell legyen 2020. május 1-i dátummal. Az első tanítási napon a
szülők kapnak egy listát “Amiben/amivel sgíteni tudok”, amelyre fölírják a nevüket. Minden
család választ egy-egy “segítő” tevékenységet (minden hónapra egyet).
Például: - lemosom az asztalokat, székeket, táblákat tanítás után/ segítek a mozi-estéken stb.
Ezek a munkák nem igényelnek 15-20 percnél többet az idejükből, de segítene abban, hogy az
iskolánk tiszta legyen, ahol szombatonként a munkánkat kellemesebben, szervezetteben tudjuk
végezni tiszta, esztétikus környezetben. Amennyiben elvégzik azt a munkát, amire feliratkoztak, a
csekket visszakapják 2020. május 1-jén.
Iskolai felszerelések/Tízórai
Az alábbi felszerelések kötelezőek minden gyerek számára:
benti cipõ
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vizes palack (vízzel), vagy egy műanyag pohár víz ivásához (ne
küldjenek ivóleveket – kiborul a padlóra és nagyon nehéz feltakarítani)
-

-

egy váltás ruha (óvodásoknak és alsóbb tagozatos gyerekeknek)

tízórai (a gyerekek nem hozhatnak semmiféle élelmiszert a társaik részére, sem a sajátjukat nem
oszthatják meg másokkal – allergia veszély miatt)
A tízórai könnyen, gorsan ehető legyen, és nem lehet benne mogyoró (15 perces a tízórai szünet).
Kérem, ne küldjenek iható joghurtot, ivóleveket – nagyon gyakran kiömlik, a szőnyeget pedig nehéz
és időigényes tisztítani.

-

iskola póló

Minden gyereknek kell legyen egy iskola pólója amit viselnie kell műsorokon és előadásokon. Külön levélben
értesítem a szülőket a pólók megrendelését illetően,
saját online iskolánk boltjából. Minden megrendelést be kell nyújtani október 1-e előtt. Szülők, akik
szeretnének rendelni pólót saját maguknak, szintén ezen az időn belül rendelhetnek.
Iskolánk Weboldala / Naptár
A heti óravázlatokat és házi feladatokat az iskola weboldalán találják. A tanítás és műsorok dátumát
stb. szintén rendszeresen frissítjük. Kérem, ellenőrizzék gyakran a felfrissített információkat.
http://szentimremagyariskola.weebly.com/

Hiányzások
Ha gyermekük betegség vagy bármilyen más ok miatt nem jöhet, nem jön iskolába, kérem,
értesítsenek emailben, amilyen gyorsan lehetséges. Telefonálhatnak / küldhetnek SMS-t is:
780-497-0845 (Patrícia). Nagyon fontos, hogy értesítsenek, amint ez a helyzet előáll.
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Iskolába érkezés és a gyermekek hazavitele
Az órák reggel 9:00-kor kezdődnek. Nagyon zavaró és figyelem-megszakító a tanulók és tanítók
számára minden későn érkező diák (különösen órakezdés után 15-20 perccel). Korlátolt időnk van a
tanításra/tanulásra, minden perc számít. A tanítók 9:00h-kor kezdik a tanítást, és bezárják a
tantermek ajtaját, hogy ne vesszen kárba egy perc sem. A későnjövők miatt csaknem ugyan-anny idő
vész el, mint amit már tanulással töltöttünk.
Kérek mindenkit, ne jöjjenek fel az emeletre déli 12 óra előtt. 12-kor fejeződik be a tanítás, és a
fiatalabb gyerekek (főleg, de nem csak ők), amint meghallják (meglátják) a szülőket, a figyelem
megszakad, azt visszafordítani lehetelen.
Köszönöm, hogy fordítottak időt a fenti információk elolvasására. Bármilyen tanításra,tanulásra stb.
vonatkozó kérdésük, véleményük felmerül, kérem, továbbítsák nekem emailben.
Mindannyian várunk egy csodálatos, sikerekben és élményekben gazdag – nem utolsósorban tudásban is
gazdag tanévet!
Üdvözlettel,
Tóth-Vörös Patrícia

