Tisztelt Szülők!
2019. április 13. (szombat) munkanap átrendezés következtében tanítási nap lesz a Hatvani
Szent István Általános Iskolában. Ekkor a városi futó- és egészségnapon veszünk részt.
Hiányzás igazolása az iskolában szokásos módon lehetséges. Azok a gyermekek, akik a
futófesztiválon futnak, a következő rend szerint vesznek részt a rendezvényen:
- I. korcsoport (2010-2011-2012-ben születettek) 800 m
A fiúk rajtja 920 órakor, a lányok rajtja 935 órakor lesz.
- II. korcsoport (2008-2009-ben születettek) 1000 m
A fiúk rajtja 950 órakor, a lányok rajtja 1010 órakor lesz.
Azon gyermekek, akik nem futnak szurkolóként vesznek részt az eseményen.
Gyülekező az iskola előtt: 755 órakor
Indulás az iskola elől: 810 órakor
Érkezés a DISZI-hez kb. 840 órakor
A program után a szülők a gyermekeket elvihetik, amennyiben jelzik a gyermeküket kísérő
pedagógusnak/osztályfőnöknek. Akik nem tudnak a gyermekükért jönni, azokat a tanulókat
visszakísérjük az iskolába. A várható visszaérkezés az intézménybe 1100-1130 óra között lesz.
Öltözet: rövidnadrág, iskolai zöld póló, melegítő, sportcipő (esőkabát)
Szükség szerint hozzanak magukkal a gyerekek enni és innivalót.
Hatvan, 2019. április 03.

Lipkovics Gáborné
testnevelés és sport munkaközösség vezető
-------------------- Itt leválasztandó! Visszaküldendő: 2019. április 08. (hétfő) -----------------Gyermek neve, osztálya: ……………………..……………………….
Futóként veszek részt a rendezvényen:
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szülő aláírása

Tisztelt Szülők!
2019. április 13. (szombat) munkanap átrendezés következtében tanítási nap lesz a Hatvani
Szent István Általános Iskolában. Ekkor a városi futó- és egészségnapon veszünk részt.
Hiányzás igazolása az iskolában szokásos módon lehetséges. Azok a gyermekek, akik a
futófesztiválon futnak, a következő rend szerint vesznek részt a rendezvényen:
- III. korcsoport (2006-2007-ben születettek) 2000 m
A fiúk rajtja 1030 órakor, a lányok rajtja 1050 órakor lesz.
- IV. korcsoport (2004-2005-ben születettek) 2000 m
A fiúk rajtja 1110 órakor, a lányok rajtja 1130 órakor lesz.
Azon gyermekek, akik nem futnak szurkolóként vesznek részt az eseményen.
Gyülekező az iskola előtt: 920 órakor
Indulás az iskola elől: 935 órakor
Érkezés a DISZI-hez kb. 1000 órakor
A program után a szülők a gyermekeket elvihetik, amennyiben jelzik a gyermeküket kísérő
pedagógusnak/osztályfőnöknek. Akik nem tudnak a gyermekükért jönni, azokat a tanulókat
visszakísérjük az iskolába. A várható visszaérkezés az intézménybe 1230-1300 óra között lesz.
Öltözet: rövidnadrág, iskolai zöld póló, melegítő, sportcipő (esőkabát)
Szükség szerint hozzanak magukkal a gyerekek enni és innivalót.
Hatvan, 2019. április 03.
Lipkovics Gáborné
testnevelés és sport munkaközösség vezető
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