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Kedves Szülők! 

Május a Szűzanya hónapja és ebben a hónapban ünnepeljük az édesanyákat is. A Szűzanya csendesen, a háttérből követte Jézus 

életét, ő volt az első és legodaadóbb híve. Az édesanyáknak nagyon fontos feladata a hit továbbadása a családban. Ők töltik a 

legtöbb időt a gyerekekkel, ők tanítják imádkozni, keresztet vetni. De vajon mi, édesanyák, imádságos lelkek vagyunk-e? A hitre 

nevelés óriási feladat és nem merül ki csak abban, hogy megtanítjuk gyermekeinket erre a tevékenységre. Nekünk magunknak kell 

imádkoznunk értük, hogy a Jóisten mutassa meg nekik az útjukat, vezesse őket egyre közelebb ahhoz az elképzeléshez, ami az Ő 

akarata az életükben. Ebben a feladatban nagy példaképünk Mária, aki csendes jelenlétével, éberségével, Istenre figyelő szívével 

minden édesanya példaképe. Májusban kérjük a Szűzanyát, hogy imádkozzon velünk együtt családunkért, gyermekeinkért! 

 

Május első vasárnapján szeretettel köszöntjük az édesanyákat! 

 

Előttünk álló programjaink: 

 

Május 

1.hétfő  Munkaszüneti nap 

4. csütörtök 
8.00-12.20 Szentségimádás 

Végzős osztályok utolsó tanítási napja 

5. péntek 

8.15-től 

 

Első pénteki iskolamise a díszteremben a 3.,  4., 5., 

7., 8. évfolyamok és a 9. b osztály részére, majd 2-

4. órák megtartva az 1-11. évfolyamokon.    

 

14.00 Ballagás 

 

 

6. szombat 

találkozás 10.00-

kor a Bazilika 

előtt 

Mindszenty mise az esztergomi Bazilikában a 2., 6.  

évfolyamok és a 9. kny , 9. a részvételével. 

8-10. hétfő-szerda 

12.00-16.00 A felső tagozaton és a gimnáziumban délutáni 

tanítás, délelőtt érettségi vizsgák és házi vizsgák 

külön beosztás szerint.  

14. vasárnap 11.00 Bérmálás a Szent Lipót Plébánián  

15-19. hétfő-péntek  9. kny angol nyelvi vizsgái (B1) 

16. kedd 9.00-16.50 Ebédbefizetés 

17. szerda 

8.00-15.50 Ebédbefizetés 

8.00-10.00 

10.00-12.00 

Idegen nyelvi mérés a 6. évfolyamon 

Idegen nyelvi mérés a 8. évfolyamon 

21. vasárnap 15.00 Elsőáldozás a Szent Lipót Plébánián 

23. kedd 8.00-15.50 Pót-ebédbefizetés 

24. szerda 

 

8.00-12.00 

 

Országos kompetenciamérés a 6.-8.-10. 

évfolyamokon 

 11. b történelem angolul vizsga 

26. péntek 8.45 Az iskolaközpont közös imája: Mária ima 

május 29-június 2.  

A 9. b osztály angol nyelvi vizsga (FCE) 

Osztályozóvizsgák magántanulók számára külön 

beosztás szerint.  

 

Ebédbefizetés júniusra: kedden és szerdán (május 16-17.) Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50.  

Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00  

 

Június 
napok 

száma 

teljes áru 

csak 

ebéd 

nagycsaládos 

csak ebéd 

teljes áru 

ebéd és 

uzsonna 

nagycsaládos 

ebéd és uzsonna 

egész napos 

étkezés teljes 

áron 

egész napos 

étkezés 

nagycsaládos 

Óvodás 19 

    

10 545  5 273  

Általános 

iskolás és 

gimnazista 

10 
4 370  2 185  5 090  2 545  

 

4 570  2 285  
   

 
 

 



● A ballagás napján, május 5-én, pénteken az első négy óra lesz megtartva (az első pénteki mise az első óra és utána még három 

órarendszerinti óra). Ebédelés az alsósok számára 12.20-ig, a felsősök számára 12.20-12.40 között, a gimnazisták számára 13.00-

13.20 között.  Kérjük a szülőket, hogy ezen a napon a gyermekeket lehetőség szerint 12.00 óra után vigyék el. A napköziben és a 

tanulószobán csak ügyelet lesz a sportpályán.    

A gimnazisták ünneplő öltözetben jönnek a ballagás napján. és részt vesznek az ünnepségen 16.00 óráig.  

● Az alsó tagozatosok életében május 8-10. között semmi változás nincs, normál órarend szerint tanítunk délelőtt, délután. 

Az 5.-11. évfolyamok számára az érettségi első három napján iskolánkban délután van 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.   

● Az Országos Kompetenciamérésben részt vevő évfolyamok (6., 8. és 10. évfolyam) a mérés napján, május 24-én  nem 

tanítási órákon vesznek részt, hanem a mérés feladatlapjait töltik ki. A mérés 4 tanítási órát vesz igénybe, utána a diákok 

hazamehetnek. A tanulószoba ezen a napon 12.20-tól működik. A mérés után a diákok hazavisznek egy szociális felmérést, amit 

másnapra kell visszahozniuk. A felmérésben megadott háttér információk a családi háttér felmérését szolgálják, fontosak az iskola 

megítélésében, ezért kérjük, mindenképpen töltsék ki és küldjék vissza a füzetet. 

 
Júniusi előzetes: 

● Az utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök). Ezen a napon lesz a sportnap. Helyszín: Kamaraerdő az 5-11. évfolyam 

számára. Az alsósok az iskolában vesznek részt sportprogramokon.   

●A Te Deum és tanévzáró ünnepély 2017. június 19-én (hétfőn) lesz a Díszteremben. Megjelenés ünneplő öltözetben. 

- 7-12. osztályok számára: 15.00 órától, 

- az 1-6. osztályok számára: 17.00 órától.  

A Te Deum és a tanévzáró ünnepség után következik a bizonyítványok kiosztása.  

●Szóbeli érettségi vizsgák 

- 12. a vizsgabizottsága: június 20-23.  

- 12. b vizsgabizottsága: június 26-27.  

A vizsgák megnyitása valamint a testnevelés gyakorlati vizsga mindkét vizsgabizottságban 2017. június 20-án lesz.  

 

 

 

 

 

Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében: 

 

                                                                                                              az iskola vezetése              


