
Tisztelt Szülők! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy iskolánk az EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása pályázaton – a 

Dunaújvárosi Tankerületi Központ támogató közreműködésével - június 3-4. hetére térítésmentes 

táboroztatási lehetőséget nyert. Két tematikus programunk során tanítványaink térítésmentes 

étkezésben, tematikus programokban részesülnek. A táborok a családok számára teljesen 

ingyenesek, a teljes költséget 100 %-ban a pályázat biztosítja. 

1. tematikus program 

Résztvevő pedagógusok: Gergely Ágnes, Horváthné Fischer Katalin, Jákliné Rajcsányi Rozália, 

Siposné Nagy Krisztina 

 

Témamodul:         Közlekedés, KRESZ, sport, egészségnevelés 

Program típusa:     Napközis – bejárós tábor 08:00 – 16:00. Étkezés 4x/nap. 

Program ideje:         2018. június 18 – 22. (öt munkanap) 

Program helyszíne: Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI 

Célzott évfolyam: 1. és 2. osztály tanulói 

Létszámkeret:         30 fő 

 

2. tematikus program 

Résztvevő pedagógusok:   Basticz Józsefné, Hegedűs Gabriella, Jákliné Perei Erika, Szöllősiné 

Móker Ágnes 

Témamodul:         Közlekedés, KRESZ, sport, egészségnevelés 

Program típusa:     Napközis – bejárós tábor 08:00 – 16:00. Étkezés 4x/nap. 

Program ideje:         2018. június 25 – 29. (öt munkanap) 

Program helyszíne:   Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI Iskola 

Célzott évfolyam: 4. és 6. osztály tanulói 

Létszámkeret:        33 fő 

 

Részvétel módja és feltételei: 

 

Az iskola honlapjáról (www.amk-perkata.sulinet.hu) letöltött szándéknyilatkozat, illetve 

személyesen az iskola titkárságán kért szándéknyilatkozat kitöltésével, szülői aláírással lehet 

2018. május 18-tól május 25-ig jelentkezni.  

Az iskolai honlapról letöltött és kitöltött nyilatkozatot az iskola titkárságára kell eljuttatni. 

Túljelentkezés esetén 2018. május 25 - 30. között az iskolavezetés és a tematikus programokat 

vezető pedagógusok döntenek arról, hogy ki vehet részt a tematikus táborban, mely döntésről a 

szülők közvetlenül értesülnek. 

A döntésben elsődleges szerepet kap a tanulók szociális helyzete és a 2017/2018-as tanévben 

tanúsított magaviselete, szorgalma, tanulmányi eredménye.  Harmadik és ötödik osztályos tanulót 

csak akkor tudunk fogadni, ha valamelyik tábor a célzott évfolyammal nem telik meg. 

Bejárós táborainkba szeretettel várunk középiskolai közösségi szolgálat keretében önkéntes 

segítőket! 

A részletekről érdeklődni lehet az programokat megvalósító pedagógusoknál, illetve Hegedűs 

Gabriella igazgatóhelyettesnél (06-25-522-311). 

 

Szilasy László 

Intézményvezető 

http://www.amk-perkata.sulinet.hu/

