
Lisznyai Utcai Átta|ános Isko|a
Közép-Budai Tankerü|eti Központ Bo0701, oM azonosítő: o3479t
1016 Budapest, Lisznyai u.4O-42 Tel./fax : 375-42-84

Kedves SzÜ|ők!

Két éweI eze|őtt is nehéz döntés e|őtt á|ltak, akkor az isko|avá|asztás kérdése okozhatott fejtörést.
Nagyon remé|jük, hogy intézményÜnkkeI meg vannak e|égedve.

Következő tanévtő| gyermekük idegen nye|vet kezd majd tanuIni. A gyerekek nye|vi csoportba sorolását
viszont már most meg ke|| tennünk, hiszen hamarosan e| ke|| készítenÜnk a tankonyvrende|ést.

A tanu|ók ango| és a német nye|vet tanu|nak iskolánkban. Az osztályok |étszámát véve ideá|is
megoldásnak azt tartjuk, ha mindkét osztályban egy-egy ango| és német csoport induIna. Tájékoztatásul
je|ezzÜk, hogy a nye|vicsoportok szervezésének fe|tétele minimum 1.0, de maximum 14 fő.

A csoportok kia|akításánál szeretnénk az tnök igényeit ismerve döntést hozni. Tehát most arra a
kérdésre ke|| választ adniuk, hogy me|yik idegen nye|v tanu|ását szeretnék, ha megkezdhetné a
gyermekük a következő tanévben' Természetesen tudjuk, ez a döntés sem könnyű.

Kérjük ar alábbi kitö|tött és aláírt kérelmet, vagy az azzal azonos tartalmú kézzel írt dokumentumot
2o2L. ápri|is 9. (péntek) 12 óráig szíveskedjenek a 1016lisznvai@email.com e.mai| címre üzenetük
me|lék|eteként scanne|ve vagy lefotózva beküldeni szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk önöket arró| is, hogy bár igyekszünk az igényeket figye|embe venni, amennyiben az
igények nem fe|e|nek meg a csoport a|kotás fe|téte|ének, e| ke|l térnünk tőle.
Amennviben a határidőie nem érkezik a nve|v vá|asztássaI kapcso|atos' meefe|e|ően eIkészített (a|áírt!)
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umentum Önöktől '  a
idegen nve|vi csoportba soro|ásá ró|.

Budapest, ZOZL. 03.29.
Takács Eszter

megbízott i ntézményvezető

KÉRELEM

Kérem, hogy gyermekem neve: osztá|ya:

a megje|ö|t idegen nye|vet tanu|hassa: angol német

(A|á h úzássa |, beka ri kázássa l egyé rte Im űen ké rj Ük a megje|ö|ést ! )

TudomásuI Veszem, hogy a nye|v megjelö|ése csak igény beje|entés, csak va|ószínűsíti, de nem biztosítja
egyérteIműen, hogy gyermekem ezt a nye|vet tanuIhatja a 2o2l l2o22-es tanévtő| az isko|ában.
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