5. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HÍREI
FONTOS INFORMÁCIÓK A 2007/2008-AS TANÉVVEL
KAPCSOLATBAN:

Részükre a tankönyvek kiosztása a tanév első napján
2007. szeptember 3-án (hétfőn) történik.

A javítóvizsgák időpontja: 2007. augusztus 29. 8 h

A tankönyvárusításon csak azok kapják meg a tankönyvcsomagot, akik a tankönyveket megvásárolják.
ÁFÁ-s számla igényüket, kérem előre jelezzék!

A tankönyvárusítás időpontja: 2007. augusztus 31.
8-15 h

Gimnázium
Tanévnyitó ünnepség: 2007. szeptember 3. 8 h
TANKÖNYVÁRUSÍTÁS

9. o.
10. o.
11. o.
12. o.

Intézményünk a 2007/2008-as tanévben ingyenes tankönyvellátásban részesülők részére a tankönyveket az
iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítja.

Szakiskola

kb. 26.000.kb. 12.000.kb. 17.000.kb. 7.500.kb. 18.000.kb. 3.500.kb. 12.500.kb. 3.500.Az árak tájékoztató jellegűek!
Szabó András igazgató

SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI
2007. januárjában elkészült és üzemel az óvodában a „Só”– szoba. Első ízben óvodás gyerekek részére
tettük elérhetővé, de szeretnénk a város lakóinak is segíteni. Bérletes formában igénybe vehető, előzetes időpont
egyeztetéssel.
Belgyógyász szakorvos segítségét kértük, ennek alapján
megalkottuk a működés alapszabályzatát, mely minden
idelátogató számára kötelező a balesetveszély elkerülése
végett. Gyerekek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a „Só”-szobában.
Részletesebb felvilágosítást nyújtunk személyesen a Szivárvány Óvodában vagy a 430–096-os telefonszámon. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

AZ ÓVODA ZAVARTALAN MEGKEZDÉSÉHEZ EGY KIS
SEGÍTSÉG A SZÜLŐKNEK

-

-

Ismét szépül környezetünk
Biharkeresztes Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanácshoz, melynek köszönhetően, a Szivárvány Óvoda
felújítására 19.834.522 Ft-ot nyert.
Az óvoda udvarán, augusztus elején, két darab játszóhelyet és árnyékot adó filagória kerül felállításra.
Köszönet ezért az Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítványnak.

-

Mit kell hozni az óvodába?
Váltócipő (ne papucs legyen!)
Gyermekvállfa + zsák
A vállfás zsákban egy teljes váltás ruha
(az időjárásnak megfelelően zokni v. harisnya, fehérnemű, póló, nadrág)
A ruhákban a gyermek jelét kérjük feltüntetni!
Tornazsák (benne: póló, rövidnadrág)
Ágyneműhuzat
(lepedő, párna, kispárna, takaróhuzat)
Tisztasági csomag:
•
1 cs. 100-as papír zsebkendő
•
1 cs. szalvéta
•
Fogkrém, fogkefe
•
Fésű
•
Folyékony szappan
•
Wc papír
Orvosi igazolás (csak az újonnan beiratkozott gyerekeknek)

TÁJÉKOZTATÓ
A LÁTÁSSÉRÜLTEK körzeti csoportjának vezetője tájékoztatja tagjait és érdeklődőit:
az ügyfélfogadás helye Biharkeresztesen a Damjanich u. 9. Családsegítő épületébe költözött.
Ügyfélfogadás: minden hétfő 10-12-ig és szerda 8-12-ig
Tel/fax: 54/431-124, 54/430-394, Mobil: 30/451-8224
Mindenkit szívesen fogadok!
Koszorus Tünde cs.vez.
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

