NACHMITTAGSBETREUUNG
Freude, Spaß, Kreativität &
individuelles Lernen
Unsere Schule bietet für alle Schülerinnen und Schüler der Unterstufe Nachmittagsbetreuung
an. Diese Serviceeinrichtung unserer Schule soll dazu beitragen, dass Sie Ihre Kinder auch an
Nachmittagen beaufsichtigt und gut betreut wissen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen ein möglichst hohes Maß an Konflikt-, Team- und
Kommunikationsfähigkeit erreichen und dadurch wesentliche Vorteile für ihr späteres
berufliches und privates Leben erwerben.
•
•
•

Die Nachmittagsbetreuung findet von Montag bis Freitag statt.
1 – 5 Tage pro Woche sind möglich.
Betreuer der Schülerinnen und Schüler sind Lehrer des Gymnasiums.

Die Nachmittagsbetreuung bietet:
•
•
•

eine betreute Mittagspause, eine gemeinsame Lernzeit mit anschließender
Freizeitgestaltung (Zeit für Spiel und Entspannung)
Die Aufgaben werden in der Lernzeit selbstständig von den Schülerinnen und Schülern
erledigt.
Lernbetreuung in den Fächern Deutsch als Fremdsprache, Ungarisch, Kroatisch,
Mathematik und Englisch

Dauer der Betreuung: 13:00 bis 16:00 Uhr
Anmeldung: im Sekretariat
Monatliche Beiträge für:
1 Tag/Woche - € 26,40
2 Tage/Woche - € 35,20

3 Tage/Woche - € 52,80
4 Tage/Woche - € 70,40

5 Tage/Woche - € 88,00

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁS
Vidámság, móka, kreatívitás & önálló tanulás
Az intézményünkben lehetőség nyílik alsó tagozatos tanulóink számára délutáni foglalkozás
igénybevételére. Iskolánk ezen szolgáltatásának célja, hogy Ön gyermekeit délutánonként is
felügyelet alatt, illetve jó kezekben tudhassa.
Tanulóink számára fontos a csapatszellem, a magas szintű konfliktuskezelési és kommunikációs
képesség elsajátítása. Ezáltal lényeges előnyökhöz juthatnak a későbbi szakmai, illetve
magánéletükre nézve.
•
•
•

A délutáni foglalkozás hétfőtől péntekig vehető igénybe.
Heti 1-5 napra van lehetőség.
A délutáni foglalkozást iskolánk tanárai vezetik.

A délutáni foglalkozás a következőket nyújtja:
• felügyelet ebédszünet alatt, közös tanulás és szabadidős tevékenységek (játék és
kikapcsolódás)
• A (házi) feladatokat a közös tanulás során a tanulók önállóan oldják meg.
• Tanulási támogatás németből (mint idegen nyelv), magyarból, horvátból, matematikából és
angolból
A foglalkozás időtartama: 13:00 órától 16:00 óráig.
havi költségek:
1 nap/hét - € 26,40
2 nap/hét - € 35,20

3 nap/hét - € 52,80
4 nap/hét - € 70,40

Jelentkezés: a titkárságon

5 nap/hét - € 88,00

POSLIJEPODNEVNO PODVARANJE
Radost, kreativnost & individuelno učenje
Naša škola nudja za sve školarice i školare doljnih razredov poslijepodnevno podvaranje. Ova usluga
neka pridonese tomu, da Vi znate, da su dica i otpodne pod nadzorom i u dobri ruka.
Pod tim aspektom neka školari osvoju čim višu kompetenciju riješenja konfliktov i sposobnosti
medjusobne kommunikacije. Tako ćedu oni primiti bitne prednosti za svoj budući zvanični i privatni
žitak.
•
•
•

Poslijepodnevno podvaranje se održava od pandiljka do petka.
Moru se birati ili 1 ili 2 ili 3 ili 4 ili 5 dan u tajednu.
Školarice i školare podvaraju profesorice i profesori naše škole.

Poslijepodnevno podvaranje nudja:
• podvaranje u pauzi na podne, zajedničko vrime za učnju, zatim oblikovanje slobodnoga
vrimena (vrime za igru i relaksaciju)
• školske zadaće obavu školarice i školari samostalno u vrimenu za učnju.
• Podrška za učenje iz njemačkog (kao strani jezik), mađarskog, hrvatskog, matematike i
engleskog
Vrime podvaranja: od 13 do 16 uri
Misečni prinosi za:
1 dan u tajednu - € 26,40
2 dane - € 35,20

3 dane u tajednu - € 52,80
4 dane - € 70,40

Prijave: u uredu škole

5 dan - € 88,00

