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10. levél -2018-19. tanév 

 

„Légy nagylelkű, és megértő! Senki se jöjjön úgy hozzád, hogy ne érezné magát jobban és boldogabban, amikor távozik. Légy 

Isten jóságának élő kifejeződése. Legyen kedvesség arcodon, szemedben, mosolyodban, és meleg kézfogásodban!” (Teréz anya) 

 

 

Kedves Szülők! 

Alább olvashatják az előttünk álló utolsó tanítási hetek és a tanévzárás tudnivalóit.  

A nyári szünidőben tartalmas kikapcsolódást, pihenést és feltöltődést kívánunk minden diákunknak és családjaiknak! 

Június 

4. kedd  
Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról: 

filmvetítés a Határtalanul program alapján.  

6-7. szerda-

csütörtök 

11.00-16.00 Egyenruhák megrendelése, átalakítása 

12.00-17.00 Móra Könyvkiadó könyvvásár 

7. péntek 

 

Első pénteki 

iskolamise 

1-6.évfolyam: 8.15-kor az iskolában. 

7-11. évfolyam: 8.00 –kor a Szent Lipót Plébánián, 

érkezés 7.45-re.  

5. szerda 17.00 
Leendő gimnazisták első szülői értekezlete. 

Helyszín: Díszterem 

10. hétfő PÜNKÖSD Munkaszüneti nap. Nincs tanítás.  

12. szerda  
8.15-13.00 

Természettudományos nap a 7-11. évfolyam 

számára külön beosztás szerint.  

 Az alsó tagozaton és 5-6. évfolyamon tanítás. 

13. csütörtök 

 

8.15-13.00 Sportnap /Kamaraerdő:5-11.évfolyam számára 

8.15-12.00 
Sportnap - KRESZ nap /iskola: 1-4. évfolyam 

számára 

14. péntek 

8.15-11.55  Utolsó tanítási nap. 

12.00 A 8. b osztály búcsúztatása, résztvevők: 5-8. 

évfolyam, felelős: 7. évfolyam.  

17-18.  hétfő-kedd Napközis tábor az alsó tagozaton.  

19. szerda 

10.00 Te Deum és bizonyítványosztás a 7-12. 

évfolyamon. 

16.00 Te Deum és bizonyítványosztás az 1-6. 

évfolyamon. 

20-21. csütörtök-péntek  Napközis tábor az alsó tagozaton.  

20-21. 

csütörtök-péntek 

8.00-12.00 

13.00-17.00 

Tanulók beiratkozása a gimnáziumi osztályokba. 

Helyszín: földszint - tornaterem 

20-21. csütörtök-péntek Szóbeli érettségik – 12. a - külön beosztás szerint  

24.  
hétfő Testnevelés érettségi gyakorlati vizsgarész: 12. a, 

12.b vizsgázói  

25-27. kedd-csütörtök Szóbeli érettségik – 12. b - külön beosztás szerint 

 

 

● A 2018. évi Országos Kompetenciamérés egyéni tanulói eredményei elérhetők a következő linken: 
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx  

Akik tavaly jártak 6. 8. vagy 10. évfolyamra (a tavalyi 9. b osztály is), az ő eredményeik - a kiadott azonosító ismeretében - 

megnézhetők ezen a felületen. Ha nincs meg a tanulói azonosító, de szeretnék látni gyermekük eredményét, Horváth Mária 

adminisztrációs vezetőnél érdeklődhetnek. 

● Június 4- én kedden a nemzeti összetartozás napja alkalmából filmvetítés lesz a Határtalanul program utazásairól.  

● Június 7-én Justin Prigge LC atya első miséjét tartja a Budafok-Belvárosi Szent Lipót plébánián. 

● Június 6-7-én 11.00-16.00 óráig van lehetőség az egyenruhák megrendelésére illetve átalakítására.  

● Június 6-7-én a Móra Könyvkiadó könyvvásárt tart az iskola földszinti előterében 12.00-17.00 óra között.  

● Június 12- én szerdán, a TT napon a 7-11. évfolyamos diákok vesznek részt 8.15-13.00 óráig.  

Ezen a napon, az alsó tagozaton és az 5-6. évfolyamon tanítás lesz.  

● A sportnapon (június 13.) az 5-11. évfolyam a Kamaraerdőn vesz részt a programokon 8.15-13.00 óráig. Ezután az iskolában 

lesz ügyelet. Azok a felsősök, akik visszajönnek, a tanulószobára hozzanak magukkal élelmet egész napra.  

Az alsó tagozatosok az iskolában vesznek részt a KRESZ napi programokon 8.15-12.00 óráig.  

https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx


● Az utolsó tanítási napon június 14-én az első négy óra lesz megtartva az 5-11. évfolyamokon. 12.00 órakor kezdődik a 8. b 

osztály ballagása. Ezen az alkalmon a felső tagozatos diákok is részt vesznek.  

● A Te Deum és a tanévzáró ünnepély 2019. június 19-én (szerdán) lesz a Díszteremben, mely alkalomra szeretettel hívunk 

minden szülőt. Megjelenés ünneplő öltözetben. 

- A 7-12. osztályok számára 10.00 órától, 

- Az 1-6. osztályok számára 16.00 órától.  

A Te Deum és a tanévzáró ünnepség után következik a bizonyítványok kiosztása.  
● Szóbeli érettségi vizsgák: 

- 12. a vizsgabizottsága: június 20-21.  

- 12. b vizsgabizottsága: június 25-27.  

A testnevelés gyakorlati érettségi vizsga mindkét vizsgabizottság számára június 24-én, hétfőn lesz. 

A szóbeli érettségi vizsgák beosztását az elnökök hagyják jóvá és a tájékoztató értekezleten hirdetik ki. A tájékoztató értekezletek 

pontos idejét a vizsgabizottság elnöke jelöli ki, amelyről az osztályfőnökökön keresztül küldünk értesítést.  

● Az alsó tagozatos diákok számára június 17-18. (hétfő-kedd) és június 20-21. (szerda-csütörtök) között napközis tábort 

szervezünk. A részletekről külön levelet küldünk. 

● Tankönyvek visszavétele:  

Az ingyenes tankönyvből tanulóktól, a 3. és 4. évfolyamon az osztályfőnök szedi össze a tankönyveket. A többi évfolyamnál a 

tankönyvvisszavétel a könyvtárban lesz június 3-12. között iskolaidőben. 

Kérjük, hogy egy tanuló egyszerre adja le az összes könyvét, és ne egyesével vigye vissza!  

Akinek könyvtári tartozása marad a Te Deumig, az nem kaphatja meg a bizonyítványát.  

● Az érettségiző diákoknak az ingyen tankönyveiket, a nem tankönyv, de az iskola könyvtárából kölcsönzött könyveket 

folyamatosan június 27-i határidővel kell leadniuk a könyvtárban. Tartozás esetén nem tudunk érettségi bizonyítványt kiadni.  

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

az iskola vezetése              


