
 
 

Kedves Szülők! 1. sz. 
„Növekedjetek bölcsességben, korban, kedvességben…” 

Szeretettel köszöntöm Önöket jubileumi tanévünk első szülői levelében. 
Kérem, hogy fohászaikkal segítsék iskolánk minden dolgozóját, hogy 
tudásuk legjavát adva nevelhessék, oktathassák a rájuk bízottakat! 
Közös munkánk során törekedjünk arra, hogy tanulóinkból emberileg, 
lelkileg és tanulmányi téren is a legjobbat, legtöbbet hozzuk ki.  
 
 
 

Nehéz tanévet zártunk, és a 2021/2022-es tanév sem lesz sokkal könnyebb. 
A járványügyi helyzet az iskolavezetéstől és a pedagógusoktól továbbra is nagy-nagy 
körültekintést, odafigyelést kíván az oktatásszervezői munka, a megfelelő higiénés környezet 
megteremtése és a kielégítő, védő-óvó munkarend kialakítása során.  
Kicsit ugyan módosítottunk, könnyítettünk a járványügyi intézkedési tervünkön 
(járványügyi protokoll), melyet már a múlt héten elküldtem Önöknek, de fontos 
tudatosítani, hogy a járványhelyzet miatt a szülők felelőssége továbbra is nagy. 
Az iskola zavartalan működése és az egész közösség egészségének érdekében kérem 
a letámogatóbb, legkonstruktívabb együttműködésüket!  
Megértésüket köszönöm! 
 
Elkészítettük Jubileumi rendezvénytárunkat, hisz ebben az évben szép esemény-, 
rendezvénysorozattal készülünk intézményünk fennállásának 25. évfordulójára. 
Programjainkra, rendezvényeinkre nagy-nagy szeretettel várjuk majd Önöket is! 
 
Főbb szeptember havi programok: 
01. Első tanítási nap „A” hét. Érkezés és tanórakezdés az intézményi protokoll 

szerint. 
 Teremtésvédelmi projektórák 
 Ezen a napon a gyermekeknek 13.30 óráig tart a tanítás. Ügyeletet 

biztosítunk. 

02. Közös egyházmegyei Veni Sancte 

03. Jubileumi tanévnyitó Veni Sancte, a református templomban 

06-tól Szülői értekezletek valós jelenléttel, megadott idősávokban, külön értesítés 
szerint 

10.  „NEK-tek” projektórák (Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elmélkedve, 
kreatívan) 

18-19. Két keréken Szent Lászlóval a Balaton körül (jubileumi bringatúra a 6-8. 
évfolyamon tanulóknak) 

19. 4-5. osztályosok bodajki zarándoklata Gergely atyával és osztályfőnökeikkel 

24. Szent Gellért napi konferencia (Tanítás nélküli munkanap) 

25. Ifjúsági zarándoklat Bodajkra a 8. osztályos tanulóknak 

25. Városi Szent Mihály nap a 6. osztályosok szereplésével 

30. A mese világnapja – iskolai program keretében 



 
 

 Az osztálymisék rendje egyelőre nem változik. Az osztálymisén a maszk viselése 
szabadon eldönthető. 

Szeptember  
 19. 8. osztály 
 26. 7. osztály 

Október   3. 5. osztály 
 11. 4. osztály 
 17. 3. osztály 

November   7. 2. osztály 
 14. 1. osztály 

Októberi előzetes:  

06. Aradi Vértanúk Napjára emlékezünk a 6. osztályosok előadásában 

22. 1956. évi forradalom és szabadságharcra emlékezünk a 8. osztály 
szereplésével (diákjaink és a felkészítő pedagógusok a városi ünnepségen 
is részt vesznek)  

25. Őszi tanítási szünet kezdete. 
 

Kedves Szülők! 

- Örömmel értesítem Önöket, hogy ebben a tanévben fenntartói támogatással 
lehetőségünk nyílik egy mini játszótér kialakítására. Ennek bekerülési költsége 
közel 4 millió Ft. Sajnos a fenntartói támogatás és az alapítványunkból erre a 
célra fordítható összeg nem éri el a költségeket.  
Ugyanakkor a gyerekek szüneti és órák utáni pihenését, szabadidő eltöltésének 
minőségét nagymértében elősegítené ezeknek az eszközöknek a használata. 
A gyerekek és a munkatársak régi álma valósulna meg ezzel. 
Sajnos a pandémia miatt az eddigi szülői anyagi támogatások már 2. éve nem 
állnak rendelkezésünkre. Viszont az említett árnál költségtakarékosabban ezt 
a beruházást nem tudjuk kivitelezni. A hiányzó összeg 770 000 – 800 000Ft. 
Arra kérjük Önöket, segítsenek ennek az összegnek az előteremtésében! 
Arra gondoltunk, hogy gyermekenként 3 500 Ft támogatást kérünk Önöktől, 
amennyiben anyagi lehetőségeik engedik. 
Kérjük, hogy támogatásaikat az igazgatói irodába, az intézményvezetőnek vagy 
helyettesének legyenek szívesek átadni. 
Az átláthatóság miatt az átadás - átvételről aláírási ívet vezetünk. 
Az így befolyt összeget az SzMK elnökének, Balázs Ivettnek jelenlétében 
összesítjük, és egy összegben befizetjük az iskolai alapítvány számlájára. 
Szeretnénk határidőt is megadni, mivel a munkálatok hamarosan elkezdődnek: 
október 11. hétfő  
Támogatásukat, segítségüket a tanulók nevében előre is köszönjük.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Nevelési céljainkból 
Növendékeink igényességének, rendszeretetének erősítése érdekében kérjük Önöket, 
figyeljenek arra, hogy gyermekeik a tankönyveikre, füzeteikre és egyéb tanszereikre 
nagyon vigyázzanak. 

- A kulturált környezet és az iskolai vagyon védelmében továbbra is fokozott feladatunk 
a gyermekek rendre, rendszeretetre nevelése, az óvó magatartás kialakítása otthon és 
az iskolában is, ezért ezen a területen is kérjük az Önök együttműködését. 

- Továbbra is kiemelt nevelési feladatként kezeljük a tanulók erkölcsi – érzelmi - 
kommunikációs tulajdonságainak fejlesztését (pl.: tisztelettudás, udvariasság, 
köszönés, megköszönés, digitális tér használata, facebook- használat, mobiltelefon 
használata stb.), itt is számítunk az Önök együttműködésére. 

- Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink minden pénteken hazavigyék köpenyüket, 
testnevelés felszerelésüket, és ezeket hétfőn tisztán hozzák vissza. 

- Legyenek szívesek gyermekeik köpenyébe bejelölni (hímzőfonallal) 
gyermekeik nevét (a könnyebb azonosítás végett), határidő: szeptember 17., hétfő.  

- A környezettudatos életmód iránti igény felébresztése, fejlesztése, 
környezettudatosabb magatartás kialakítása érdekében, valamint a járványügyi 
helyzetre való tekintettel arra kérjük Önöket, ételtartó műanyagdobozba 
pakolják gyermekeik reggelijét, uzsonnáját, az innivalót pedig kulacsba. 

- Továbbra is hangsúlyt helyezünk a tanórán kívüli foglakozások egy részére (az iskolai 
tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, fejlesztésre, szakkörökre). Ennek 
kereteiről, formáiról, időpontjairól szeptember 1-én e-mailt küldtünk Önöknek. 
Apróbb változások azonban még történhetnek.  

- Ebben a tanévben az úszásoktatást is elkezdjük. 
- Ebben a tanévben is e-mailen keresztül jutnak el Önökhöz a szükséges információk, 

ezért, akik valamilyen okból nem kapnak szülői levelet, legyenek szívesek az adatokat 
pontosítani iskolánk titkárságán, vagy elektronikusan a titkar.szentlaszlo@gmail.com 
címen (ez az e-mail tartalmazza a szülő és a gyermek nevét is). 
Akinek nincs internet hozzáférési lehetősége, legyen szíves a titkárságon jelezze. 
Az e-napló továbbra is használatban lesz. Az új tanulók szeptember közepéig kapják 
meg a belépési kódot. 

- Folyamatosan törekszünk a tanítási környezet korszerű fejlesztésére, ezért továbbra is 
arra kérjük Önöket, lehetőségeik szerint segítség adományaikkal Alapítványunk 
működését. Számlaszám: 11736020–20016698–00000000. Még egyszer köszönjük a 
tavalyi tanévben nyújtott támogatásokat! 

 

 

- Kérem, hogy tájékoztató leveleinket, és az Üzenő füzet értesítéseit kísérjék 
figyelemmel, és az étkezési díjak utalásánál, egyéb személyes befizetéseknél 
ügyeljenek a határidőre! 

- A délutáni foglalkozások legkorábban továbbra is 16.00 órakor érnek véget. 
Ez alól felmentési lehetőség az 1-5. osztályos tanulóknál csak kivételes, nagyon 
indokolt (sport, zeneiskolai elfoglaltság) esetben alkalmazható, és csak 15.00 óra 
után, ill. órarend függvényében. 

- Arra kérem Önöket, hogy gyermekeiket csak indokolt esetben kérjék el 
tanórákról, rendezvényekről. Amennyiben rendezvényt érint a család 



 
 

elfoglaltsága, a szülői kikérőt az intézmény igazgatójával kell egyeztetni. 
Kérem, ezt időben legyenek szívesek megtenni! 
Megértésüket, együttműködésüket köszönöm! 

Tájékoztatásképpen 
o Tanítást, tanulást segítő eszközök bővítése, vásárlása, infrastruktúra 

fejlesztés: 
- többféle állagmegóvó, karbantartási, tisztasági, festési - javító munka 

(osztálytermek, folyosók, aula, mosdó, táblák)  
- udvarrendezés (térkövezés: 5,8 M Ft) 
- mini játszótér kialakítása (3,9 M Ft) folyamatban van 
- tanítást, tanulást segítő eszközök, kiadványok bővítése (kb. 200 000 Ft) 
- laborfejlesztés  

(kémia, biológia, földrajz, természettudomány tantárgyak): 400 000 Ft. 
 

 
Bicske, 2021 szeptembere 
 
 
 
 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
 

Hetényi Anikó, igazgató 
 
 
 
 

 


