
JELENTKEZÉSI LAP  
a 2020 évi nyári napközis tábor igénybe vételére 

 
 
 
 
 
 
 
Kedves Szülők! 
 
Értesítjük Önöket, hogy a nyári napközis tábor a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában (Oroszlány, 

Havasi Márton u. 1-3.) 2020. június 22-én hétfői napon kezdődik és 2020. augusztus 21-én pénteken 

fejeződik be.  

A foglalkozások időpontja 7:30-tól 16:00-ig terjed, hétfőtől-péntekig.  

 

A napközis tábort az az oroszlányi általános iskolás tanuló tudja igénybe venni, akinek mindkét 

szülője dolgozik és erről munkáltatói  igazolást csatol a jelentkezés leadásakor. 

 

A táborban naponta ebédet tudunk biztosítani melynek a térítési díja 405.-Ft/nap, reggeliről és 

uzsonnáról a szülőnek kell gondoskodnia. Lehetőség van a térítési díjkedvezmény igénybe vételére, 

erről kérjük a határozatot az igényléshez mellékelni /Rgyk, 3 vagy annál több gyermek, tartósan 

beteg/. 

 

A fentiek alapján igényeljük a nyári napközit:  

 

Tanuló neve:……………………………………………. 

Intézmény neve. osztály ……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….időpontokra. 

/pontos dátum megjelölése/ 

 

Az igénylés leadási határideje: 2020.junius 03. 

 

Oroszlány, 2020………..hó…….nap. 

                                                                                  

 

                                                                                          ………………………… 

                                                                                                    Szülő aláírása 

 



                                                                           

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a nyári napközis tábor résztvevőinek 

 

Néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

- Napközi térítési díj befizetése az igényelt időszakra előre történik 2020. június 10-én  

 8-16 óráig a Hunyadi Mátyás általános Iskolában dolgozó munkatársunknál.  

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy az igényelt időszakra befizetett térítési díjat nem 

áll módunkban visszafizetni, mivel a jelentkezett tanulók létszáma alapján tudjuk elindítani a 

nyári napközis ellátást és az igényelt létszámra biztosítottunk pedagógus felügyeletet 

(természetesen indokolt esetben a megrendelt ebédet az intézménytől elviheti a szülő, vagy 

annak megbízottja azon a napon, amikor a tanuló nem tud megjelenni a nyári napköziben). 

- A nyári napközi ellátásnál is előfordulhat betegség miatti hiányzás, kérjük a hiányzást az 

intézménynél jelezni - és csak ebben - az esetben orvosi igazolás ellenében ezekre a napokra a 

térítési díj visszafizetése lehetséges (a betegség első napján a megrendelt ételt el lehet vinni). 

Napi hiányzás jelentésének ideje: reggel 8 óra, 34/361-155-s telefonszámon. 

 

Kérjük Önöket, hogy gyermeküknek az intézménybe történő eljutását és onnan hazajutását írásban 

közöljék az intézményben tartózkodó nevelővel. A nyilatkozat tartalmazza, hogy a gyermek szülővel 

érkezik és távozik, vagy egyedül szülői engedéllyel távozhat, vagy más megoldást választanak.  

Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a napközibe az időjárásnak megfelelő öltözetbe engedjék el a 

tanulókat, mivel a napközbeni programok több esetben szabadtéren lesznek.  

 

Reméljük, hogy a nyári napközi a tanulóknak kellemesen fog telni és ezzel segítséget tudunk nyújtani 

a szülőknek is. 

 
 
Oroszlány, 2020.május 19. 
 
    

Dr.File Beáta 
Jegyző 

 
 
 
 



 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott ………………………………………………………..…………….. (szülő neve) 

nyilatkozom, hogy gyermekem ………………………………………………………………….. (név) 

a nyári napköziből 

 

1. Szülővel érkezik és távozik a nyári napközibe 

 

2. Egyedül (engedélyemmel) fog járni a nyári napközibe 

 

3. Egyéb megoldás: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Oroszlány, ……………………………..  ………………………………………… 

         aláírás 


