Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:
Tankönyvosztással kapcsolatos információk
A 2016-17-es tanévben várható tankönyvárak:
1-2-3-4 osztály:
5. osztály:
6. osztály:
7. osztály:
8. osztály:

ingyenes
5.750.- Ft
6.908.- Ft
8.730.- Ft
12.328.- Ft

A tankönyvosztás ideje:
augusztus 24. 8 -12 óra
augusztus 25. 12 -17 óra
helye: Irinyi u. 8.sz. épülete
A tankönyvet csak a szülő veheti át, a jogosultságra vonatkozó dokumentumok
bemutatásával.
A térítésköteles tanulók a tankönyvosztáskor vehetik át a csekket, melyet csak ezek
után tudnak befizetni és bemutatni!
Kedvezményre (ingyenességre) jogosultak:
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők.
- Három, vagy több gyermekes családban élők.
- Tartósan beteg, sajátos nevelési igényű tanulók.
A jogosultságot a szülő írásban benyújtott nyilatkozata alapján kell elbírálni, melyet a
szülő az alább felsorolt dokumentumok fénymásolatának leadásával igazol a
tankönyvosztáskor.
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetében az erről szóló határozattal.
- Három, vagy több gyerekes család esetében a családi pótlék összegét igazoló
bérjegyzék, számlakivonat, postai utalvány alapján.
- Tartósan beteg, sajátos nevelési igényű tanulók esetében szakorvosi
igazolással.
A kedvezményre jogosultak, valamint az 1-4. évfolyamosok tankönyve tartós
tankönyvként könyvtári állományba lesz bevételezve, melyet a tanév befejezésekor
hiánymentesen le kell adni. Elvesztés, vagy megrongálódás esetén teljes vételár
kifizetése terheli a szülőt.
Hamarosan becsengetnek!!!
Tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalók

Leendő 1. osztályosok és szüleik figyelem!
Az iskolával és a tanítónénikkel való ismerkedés céljából idén is megrendezzük az
„Ebihal” tábort 2016. augusztusának végén, melyről személyre szóló értesítést kap
minden leendő kisdiákunk.
A foglalkozásokra szeretettel várjuk a gyerekeket!
Az ünnepélyes tanévnyitó ideje:
2016. szeptember 01. 8. óra
helye: Irinyi u. 8.sz. alatti iskolaudvar
megjelenés: fekete – fehérben és iskolajelvénnyel
Az ünnepség az első tanítási nappal folytatódik, ezért táskával, felszereléssel kell
jönniük a tanulóknak. A napi háromszori étkezés biztosítva lesz.
Étkezési térítési díj fizetés:
50 %-os térítési díjfizetésre jogosultak:
- három és többgyermekes családok,
- tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek.
100 %-os kedvezményre jogosultak:
- az általános iskolai étkeztetésben, az 1-8. évfolyami oktatásban résztvevő
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
A térítési díjak befizetési határideje minden hónap 10-ig a Kassai u. 16. sz. alatti
épületben 8 órától 11 óráig.
Évfolyamok elhelyezése a 2016-2017-es tanévben:
1-5. évfolyam:
Irinyi u. 8.sz.
6-8. évfolyam:
Kassai u. 16. sz.

Pedagógusnapon díjazott pedagógusok méltatása

UJVÁROSINÉ SLIFKA MARIANN
2004 óta folyamatosan tanítóként dolgozik a Létavértesi Irinyi János Általános
Iskolában. Az itt töltött évek alatt állandó igénye volt és van a megújulásra,
önképzésre. Minden lehetőséget megragad szakmai ismereteinek megújítására,
felfrissítésére. Ennek érdekében szerzett tanítói diplomája mellé fejlesztőpedagógusi
végzettséget is. Nagy szakmai hozzáértéssel és gonddal foglalkozik az iskola 29
btm-es tanulójával, fejleszti azok képességeit, és segíti pedagógus kollegái munkáját
az beilleszkedési, tanulási- és magatartási zavarral küzdő gyerekekkel való
bánásmód tekintetében.
Az alsó tagozatos gyerekekkel közvetlen, de következetes viszonyt alakít ki.
Fontosnak tartja az erős, összetartó közösségek létrehozását. Szívesen szervezi
számukra a tanórán kívüli programokat, melyeket mindig átsző fiatalos újszerű

ötleteivel. Segíti a munkaközösségében tevékenykedő pedagógus társai és a
diákönkormányzat munkáját is.
Intézményén kívüli szakmai munkában mindig lelkesen bekapcsolódik, és vállalja
bemutató foglalkozások tartását is a tankerületből, illetve az ország más részéről
idelátogató pedagógusok számára.
A segítségre szoruló gyerekek mellett figyelmet és energiát fordít a tehetséges
gyerekek versenyre való felkészítésére is.
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola tantestületének előremutató
gondolkodású, pozitív beállítottságú, temperamentumos meghatározó
személyisége, így érdemes a „Létavértes Gyermekeiért” díj adományozására.

LUKÁCS MIHÁLYNÉ
Iskolánk egyik legtapasztaltabb pedagógusa, 33 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik. A reál tantárgyak oktatásában maximálisan elhivatott, de nyitott a humán
műveltség irányába is, tanítványait szívesen készíti fel ünnepi műsorokra, melyeken
ha kell ő is szerepet vállal.
Nagy gondot fordít a tehetséges gyerekek gondozására, versenyekre való
felkészítésükre. Tanítványai az iskolai, a tankerületi és a megyei versenyeken
egyaránt kiemelkedő eredményeket érnek el. Fontosnak tartja a logikus,
problémamegoldó gondolkodás fejlesztését a felső tagozatos gyerekek körében.
Nagy elszántsággal veti bele magát a tanulók tanulásra való motiválásába, és
szervezi számukra a jobb tanulmányi eredmény elérése érdekében az egész évre
szóló tanulmányi versengést, illetve annak jutalmazását. A tehetséges tanulók
mellett a hátrányokkal küzdő növendékeket is rendszeres fejlesztőmunkával segíti.
A több évtizedes pályán töltött évek alatt mindig fogékony volt a megújulásra, az
infokommunikációs eszközök használatának elsajátítására. Segítségükkel tanóráin
oktatómunkáját példaértékűen próbálja színesebbé tenni.
A pedagógus életpálya modell bevezetésével önként jelentkezett minősítő eljárásra,
és annak elvárásait maximálisan teljesítette.
11 éve irányítja a felső tagozatos munkaközösséget. Pontosságával, fegyelmezett
munkavégzésével utat mutat a munkaközösségben tevékenykedő kollegáinak, és
segíti az iskolavezetés munkáját. A munkatársak bizalmát élvezi, hisz a
közalkalmazotti tanács elnöki feladatait is ellátja
Szakmai elhivatottsága, önfegyelme, egyenes jelleme, kitartó-, megújulásra
kész szemlélete alapján példaértékű pedagógus a Létavértesi Irinyi János
Általános Iskola dolgozói közösségében.

Vályiné Pápai Viola
iskolai igazgató

