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8. levél -2014-15. tanév 

 
Kedves Szülők! 

 

Holnaptól szünet van, de már most szeretnénk felhívni a figyelmüket az előttünk álló eseményekre. 

Nagyhétre és Húsvétra hangolónak fogadják szeretettel a következő verset: 

 
Kőszeghy Miklós: Húsvét felé 

Vége lesz hamarost a böjtnek, 

s lesz majd feltámadás, 

de előtte teljesen meg kell halni, 

csak úgy érvényesül a varázs. 

Sokan csak feltámadni akarnak, 

s nem értik, miért nem sikerül, 

megújulásban reménykedőn 

a szívük mélye megfeketül. 

Csak a juss, ami nekik drága, 

de elvetett szemét a szenvedés, 

pedig elhalt mag nélkül 

nincs szárba szökkenő vetés. 

Csak élni, ragyogni akarnak, 

legyőzni múltat, holnapot, 

kínt látni, vezekelni nem tud, 

aki mindennel jóllakott. 

Böjt nélkül nincsen húsvét, 

elmarad, minden a régi marad, 

ki a passiót megspórolja: 

örök kárhozatban ragad. 

 
 

Április 

8. szerda Szünet utáni első tanítási nap 

13-14-15.  hétfő-szerda ebédbefizetés 

13. hétfő 17.00 Tehetséggondozásról szülőknek 

14. kedd 
1.-2. óra Nyílt órák az alsó tagozaton 

18.00-19.30 Szülők Iskolája – Pécsi Rita előadása 

15. szerda 17.00-19.00 Fogadóóra 

20-24. hétfő-péntek A 12.B C1 szintvizsgája a héten 

22. szerda 8.00-15.50 Pót ebédbefizetés 

30. csütörtök 14.00 Ballagás 

 

Májusi előzetes 

1. péntek Tanítási szünet 

4-5-6. hétfő-szerda 

Az 5.-12. évfolyamokon az érettségi írásbelik miatt 

délutáni tanítás lesz! Az alsó tagozaton normál 

tanítási rend van. 

7.-8.-9. 
csütörtök-

szombat 

osztálykirándulások az 5.-12. évfolyamokon 

 

 

Ebédbefizetés áprilisra: hétfőn és szerdán 8.00-15.50, kedden  9.00-16.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00 

  

Április           
13.-14.-15. 

napok 
száma 

teljes árú 
csak 
ebéd 

nagycsaládos 
csak ebéd 

teljes árú ebéd 
és uzsonna 

nagycsaládos 
ebéd és 
uzsonna 

egész 
napos 
étkezés 
teljes áron 

egész napos 
étkezés 
nagycsaládos 

óvodás 

19 nap 

    10545 5273 

általános iskolás 8301 4150 9676 4838   

gimnazista 8687 4343     

http://www.poet.hu/szerzo/Koszeghy_Miklos


 
● A gazdagító programpár pályázat keretében szervezett szülői előadások 2. alkalmához érkeztünk, melyben megismertetjük az 

érdeklődőket néhány gondolkodásfejlesztő társasjátékkal, valamint segítséget kérünk ezek elkészítéséhez is. Kezdés április 13-án 

17.00-kor a közösségi teremben. 

● Április 14-én lesz Pécsi Rita következő előadása. Témája: Serdül a kölök! 

Osztottak még nekünk lapot?  Vagy most már mindegy? / Lépjünk velük érzékeléskapcsolatba! / A serdülőkor életfeladatai, 

tipikus lehetőségei és nehézségei / Túlélés vagy új születés? / (M)Ilyen a serdülőnk! 

● Idén először szervezünk az alsó tagozaton nyílt órákat a hozzánk járó családok számára. Ezen a napon az első két órában van 

lehetősége a szülőknek, hogy gyermekeiket megnézzék egy tanítási órán. A részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrációs 

felületet április 9-én, csütörtökön nyitjuk meg, melyről e-mailben is küldünk majd tájékoztatást. Miután a termek 

befogadóképessége korlátozott, kérjük, hogy egy diákot csak egy hozzátartozó nézzen meg és csak egy órán, hogy mindenkinek 

maradjon hely a teremben. Kérjük, pontosan érkezzenek a meglátogatni kívánt tanítási órára. 

● A fogadóóra rendje: a fogadóórára előre kell jelentkezni. A jelentkezési felületet elérhetik majd honlapunkon keresztül és szülői 

levélben is kiküldjük a linket április 9-én, csütörtökön. Az elektronikus jelentkezés határideje: április 14., kedd, 12.00 

A fogadóóra célja, hogy a szülők több tanártól is képet kaphassanak gyermekük előrehaladásáról.  

A fogadó óra nem a nehézségek és problémák megbeszélésének a helye, mert arra nincsen idő. A gördülékenység és a felesleges 

sorban állás elkerülése végett az egy tanárral folytatott beszélgetés 10 percben van korlátozva. Amennyiben egy tanárral 

gyermekükről mélyebb, problémamegoldó beszélgetést szeretnének folytatni, ahhoz külön egyeztessenek időpontot. Minden 

tanárunk elérhetősége megtalálható honlapunkon. 

A fogadóóra ideje alatt az aulában az Etalon Kiadó kínálatából vásárolhatnak. 

● A 2014. évi Országos Kompetenciamérés eredményei elérhetők a következő linken: https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx 
Akik tavaly jártak 6.-8. vagy 10. évfolyamra, az ő eredményeik - a kiadott azonosító ismeretében - megnézhetők ezen a felületen. 

Ha nincs meg az azonosító, de szeretnék látni gyermekük eredményét, Horváth Mária adminisztrációs vezetőnél érdeklődhetnek.  

● Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből 

tudunk fejlesztésekre fordítani, mert az állami normatíva épphogy csak az üzemeltetésre elég. Kérjük, támogassák intézményünket 

1%-kuk felajánlásával. A szülői értekezleten kiosztott kis kártyákon és honlapunkon minden adatot megtalálnak. 

 

Májusi előzetes: 

● Az alsó tagozatosok életében május első hetében nem lesz semmi változás. 

Az 5.-12. évfolyamok számára az érettségi első három napján iskolánkban délután lesz tanítás. Öt órát tartunk meg órarend 

szerint. A tanítás 12.00-kor kezdődik, érkezés 11.50-re. 40 perces órákkal és 10 perces szünetekkel dolgozunk, az 5. óra 16.00-kor 

ér véget. Azoknak a felső tagozatos diákoknak, akik nem egyedül közlekednek, 8.00-tól a tanítás kezdetéig tanulószobás ügyeletet 

biztosítunk. Kérjük, ha ezt igénybe szeretnék venni, az osztályfőnöknek jelezzék. Ezekben a napokban csak azoknak lesz 

lehetőségük az iskolában ebédelni, akik alsósok vagy az ügyeleten tartózkodnak. A többiek be sem fizethetik ezeket a napokat, 

mert a délutáni tanítás mellett nincs lehetőség az ebédelésre.  

 

Júniusi előzetes: 

 

● Sajnos a Te Deum időpontját az érettségi szóbeli vizsgák szervezése miatt meg kellett változtatni az év elején hirdetetthez 

képest. Az új rend szerint az évzárás június 22-én, hétfőn lesz, az iskola dísztermében. A 7.-13. évfolyam számára 15.00-kor 

kezdődik a szentmise és ezt követi a jutalom- és bizonyítványosztás, az 1-6. évfolyam számára 17.00-kor kezdődik a mise, és 

ezután zajlik a jutalom- és bizonyítványosztás. A változásért szíves elnézésüket kérjük. Az új rend megtalálható a honlap Tanév 

rendje rovatában is. 

 

Áldott, kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk a családoknak! 

 

                                                                                                              az iskola vezetése              

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

