Kedves Szülők!

5. sz.

Reméljük, hogy a járványügyi intézkedések ellenére kellemesen, tartalmasan
telt mindannyiuknak a karácsonyi szünet, és testben és lélekben megújulva
kezdhetjük az új esztendőt.
Január havi programok:
3.

1. tanítási nap „B” hét

18.

9.00 óra

Szent Margit napi megemlékezés a 4. osztály előadásában

22.

10.00 óra
Középiskolai központi írásbeli felvételi
Helyszíne: Egyénileg a szülők által választott középiskola, illetve
a Székesfehérvári SzC Vajda János Technikum, Bicske
Érkezés: 9. 40
Kezdés: 10. 00 óra
Távozás: 12. 00 óra körül
A pótfelvételi megírásával kapcsolatos tudnivalók:
„A pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatják meg, akik az előző írásbelin alapos
ok miatt nem tudtak részt venni.
A jogszabályban leírtak alapján a vizsgázók által benyújtott, indoklással
alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a
központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre...”
A tanév rendjében meghatározott pótnapra 2022. január 27-én, az Arany János
Tehetséggondozó Programba tartozó intézményekben pedig január 28-án kerül sor.

21.

14.00 óra
16.15 óra

24.

II. félév kezdete

28.

A félévzáró tájékoztató füzetek kiosztása

Osztálymisék:

Felső tagozatos osztályozó értekezlet
Alsó tagozatos osztályozó értekezlet

jan. 9.

4.o.

jan. 16.

3.o.

jan. 23.

2.o.

jan. 30.

1.o.

febr. 6.

8.o.

Februári előzetes
1.

MOZAIK - témanap (A magyar kultúra napja
alkalmából),
Félévzáró nevelőtestületi értekezlet.
Ezen a napon 13. 30 óráig tart a tanítás, szükség
esetén ügyeletet biztosítunk.

2-9. között

Félévzáró szülői értekezletek (a kormányzati és a
fenntartói intézkedéseket figyelembe véve módja,
formája egyeztetés alatt,)

14 –étől

Farsangi hét (SZERVEZÉS alatt)

Egyéb
A helyi és az egyházmegyei Karitasz, illetve a Plébánia nevében is köszönöm az adventi
adományokat. Az ajándék élelmiszerekkel, édességekkel, egyéb fontos termékekkel sok
család ünnepét segíthettük, tehettük szebbé.
Marsi Zoltán tanár úr koordinálásával összesen 66 láda élelmiszert sikerült
diákjainknak összegyűjteni. Ebből 26 ládányit bicskei családoknak osztottunk szét,
Hetényi Tamás igazgatóhelyettes vezetésével. A fennmaradó 40 láda élelmiszert
tanulóink a tanár úr szervezésével budapesti és környékbeli nehéz sorsú családoknak
juttatták el.
A gyűjtésben és a szétosztásban résztvevő diákjainkra nagyon büszkék vagyunk.
-

A fent említetteken kívül minden osztály készített még egy-egy saját korosztályának
megfelelő csomagot, amit szintén át tudtuk adni a rászoruló családoknak.
NAGYON KÖSZÖNJÜK A SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁST, TÁMOGATÁST!

-

Járványügyi intézkedési tervünket (protokollt) továbbra is szigorúan alkalmazzuk,
betartjuk.

-

Kérem Önöket, folyamatosan legyenek szívesek figyelni gyermekeik maszkjának
tisztántartására, úgy gondoljuk, ebbe bele lehet vonni a tanulókat is.

-

Továbbra is kérjük Önöket, hogy kis műanyagdobozba, ételtartó dobozokba
csomagolják gyermekeik reggelijét, uzsonnáját, az innivalót pedig kulacsba.
Iskolánkban működik a BÜFÉ, gyermekeik itt is megoldhatják étkezésüket.
Együttműködésüket nagyon köszönjük!

2022 januárja

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hetényi Anikó
igazgató

