Kedves Szülők!

6. sz.

Lezártuk az első félévet. Ez az összegzést, s a következő félév céljainak meghatározását is
jelenti. Hogy munkánk még eredményesebb legyen, arra kérjük Önöket, a szülői
értekezleteken és a fogadóórákon feltétlenül jelenjenek meg.
„Isten ereje velünk van minden utunkon…”

Február havi programok:
1.

Projektnap (MOZAIK nap: A magyar kultúra napjára emlékezve)

2-9.

Félévzáró szülői értekezletek, külön tájékoztatás szerint

7.

Zrínyi Ilona matematika verseny (2 fordulós, külön értesítés szerint)
Helyszíne: Szent László Általános Iskola

19.

Középfokú továbbtanulás adminisztrációs feladatainak központi
határideje (iskolai határidő: február 15.)

17.

13.00 óra
Alsó tagozatos farsang (16.30 órától rendrakás, a
gyerekek csak ez után indulhatnak haza)

11., 18.

15.00 óra
Felső tagozatos farsang (18.30 órától rendrakás, a
gyerekek csak ez után indulhatnak haza)
- 5. osztály: február 11.
- 6., 7., 8. osztály: február 18.

A pandémia okozta nehézségek ellenére szeretnénk a tanulók farsangi délutánját megtartani, sőt
emlékezetessé tenni, ezért a már korábban megszokott farsangi rendezvény néhány elemét - a tavalyi
tanévhez hasonlóan - megváltoztattuk pl.: a farsangi tombolasorsolást és a büfét osztályszinten
szervezzük meg. Arra kérjük a Szülői Munkaközösség tagjait, és minden segíteni szándékozó családot,
hogy gyermekenként egy-egy tombolatárggyal és a büféhez szükséges ennivalóval, innivalóval,
süteménnyel legyenek segítségünkre! Bővebb információt hamarosan az osztályfőnököktől kapnak.
Előre is köszönjük segítségüket, támogatásukat!
25.

Kommunizmus Áldozatainak
(7-8. osztály, külön program szerint)

Emléknapjára

emlékezünk

Kedves Szülők!
- Köszönjük, hogy adójuk 1 %-val segítették, segítik A Bicskei Szent László Általános Iskoláért
és Nebulóiért Alapítványt céljainak, terveinek megvalósításában. Az iskola tárgyi,
épületkörnyezeti fejlesztését, a különböző tanulói támogatásokat nem tudjuk az Önök anyagi
segítsége nélkül megvalósítani, ezért továbbra is számítunk adományaikra, 1 %-os
felajánlásaikra. S egyben arra kérjük Önöket, hogy rokoni, baráti, ismerősi körökben tegyenek
említést alapítványunkról, hátha valaki azonosulni tud vele és támogatni fogja. Rendelkező
nyilatkozatot az igazgatói irodában és a titkárságon lehet kérni. Ezen kívül le lehet tölteni a
NAV honlapjáról. Ha szükséges, segítségképpen iskolánk szkennelve is elküldi Önöknek.
(Kérem, ezt ne vegyék tolakodásnak!)

-

Egyúttal felhívjuk figyelmüket, hogy az adóbevallás rendje megváltozott, ennek
következtében az 1%-okról rendelkező nyilatkozatokat az adózónak már a NAV felé külön,
önállóan kell eljuttatnia. Kérjük Önöket, ne feledkezzenek meg erről! Támogatásukat előre
is köszönjük!

-

Az alapítvány neve: A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért Alapítvány,
adószáma: 1 8 4 9 4 4 8 6 - 1 - 0 7. Alapítványunk működéséről bővebb információt az
igazgatói irodában kérhetnek.

Osztálymisék:

febr.

6.
13.
20.
27.
márc. 6.
20.

8.o.
7.o.
6.o.
5.o.
4.o.
3.o.

Márciusi előzetes
7-16. Alsó tagozatos fogadóórák
14. Pihenőnap, munkanap áthelyezés → március 26. szombat → tanítási nap
8.
15.00 / 16.00 órától (a pedagógusok munkarendjétől függően)
Felső tagozatos online fogadóórák, melyekre előzetes bejelentkezés szükséges. Bejelentkezni a
titkárságon lehet, március 7-éig, déli 12.00 óráig. Azoknak a szülőknek, akik nem tartják ezt az
időpontot, 9-én már nem áll módunkban fogadóórát biztosítani. Megértésüket köszönjük!
A fogadóóra napján az időbeosztásnak megfelelően munkatársaim fogják felvenni Önökkel a
kapcsolatot.

2022. Böjtelő hava

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hetényi Anikó
igazgató

