
 
 
Kedves Szülők!                                                                                                                        10. 
Májusban több tanítási órán kívüli teendő, feladat vár ránk. Azonban ne felejtkezzünk meg gyermekeink 
egyik legfontosabb tevékenységéről, a tanulásról sem. Ez a hónap az összegzések, a tudáspróbák 
megírásának időszaka, s még alkalmas arra, hogy tanulóink javítsák vagy megerősítsék tanulmányi 
előmenetelüket. Munkánk azonban csak az Önök támogatásával, együttműködésével lesz eredményes!  

Remélem szépen tudták megünnepelni az Anyák napját. Utólag is kívánom, hogy sok örömük, boldogságuk 
legyen gyermekeikben, unokáikban.  

„Anyád szemében 
ott a nap; 
sugarai rád hullanak, 
hogy nőj te szépen. 
Anyád szemében 
ott a hold, 
beteg, ha voltál, rád hajolt 
a lázas éjben. 
Anyád szemében 
ott a víz; 
a könny, ha utad félre visz, 
jaj! baj ne érjen!... 
Anyád szemében 
ott a tűz: 
ha csüggednél, szívedbe tűz, 
lobogjon, égjen!” 

Május havi programok: 

1.  Anyák napi köszöntő intézményi szinten a katolikus templomban 

2-9.  Alsó tagozatos fogadóóra a szokott módon 

3.  Felső tagozatos fogadóóra 15. 00 órától, a szokott módon 

6.   Tanítás nélküli munkanap, ezen a napon csak a pedagógusoknak van   
elfoglaltsága, a diákoknak nem kell iskolába jönni, ügyeletet sem 
tudunk biztosítani. 

9-től  Országos kompetencia mérés (6, 8. osztály, külön értesítés szerint) 

Arra kérjük Önöket, hogy gyermekeikkel együtt komoly figyelmet 
tanúsítsanak ennek az  eseménynek, hiszen a majdani eredmények közös 
munkánkat minősítik. 
Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy  az érintett osztályok szülei, a 
Háttérkérdőívet (korábbi levelemben már eljuttattam az erről szóló 
tájékoztatót) ne felejtsék el kitölteni! Köszönöm! 

  A tanulók a mérés lebonyolítása, ill. ebéd után kikérővel hazamehetnek. 

15.   Elsőáldozás (3. osztály, külön értesítés szerint) 

16.   Jubileumi túra a Bakonyban (külön értesítés szerint)  

  24.  17.00   SZMK értekezlet 

  27.   Tiéd a színpad” Jubileumi diák ki mit tud? (külön forgatókönyv 
szerint)  

  



 
 

Júniusi előzetes (a legfontosabbak) 

   2.   9.00   Pünkösdölő a 2. osztályosok előadásában 

7-8.   Tanulmányi, osztálykirándulások 

11.  9. 00 órától  Jubileumi  Szent László családi nap (tanítási nap! A december 24-ei 
munkanap áthelyezése) Ezen a napon együtt ünneplünk a plébániával, 
mivel templomunk építésének 250 éves jubileumáról is megemlékezünk. 

13-14.   „Szent László füve” Jubileumi projektnap (egészség-és sportnap) 

13.  17 óra   Berecz András mesemondó előadása  
   (Arra kérjük Önöket, hogy gyermekenként 500 Ft-tal legyenek szívesek 

támogatni ezt a jubileumi rendezvényünket. Nagycsaládos tanulóink (3, 
illetve a fölötti a gyermekek száma) 1000Ft-ot legyenek szívesek befizetni. 
Az összeget az osztályfőnököknek kell eljuttatni, 2022. június 2-ig). 
Anyagi támogatásukat előre is köszönjük! 
Erre a rendezvényünkre minden családtagot szeretettel várunk. Sőt a 
művészúr kifejezett kérése, hogy a családok, szülők, gyermekek együtt 
jöjjenek el, amennyiben ez megoldható. 
A fennmaradó költségeket az intézmény finanszírozza. 

14.   Utolsó tanítási nap 

15.   Tanítás nélküli munkanap – szakmai nap ( A tanulóknak ezen a napon 
nincs tanítás, ügyeletet sem tudunk biztosítani.) Megértésüket 
köszönjük! 

16.  16.00 óra  Bankett 

17.  16.00   Ballagás (érintett 7. és 8. osztály) 

20.  16. 30 óra Tanévzáró ünnepség (ez módosított időpont!) 

 

 
EGYEBEK 

- Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az előző években személyi jövedelemadójuk 
1%-át az iskolai Alapítványunk javára felajánlották. Felajánlásaikat, támogatásukat a 
jövőben is köszönettel vesszük. 
Lassan lejár az ez évi  SZJA- bevallási időszaka (május 22.) is! Kérjük Önöket, most se  
feledkezzenek meg iskolánk alapítványáról, hiszen ezzel működésünket tehetik  
hatékonyabbá, igényesebbé !  A diákok nevében köszönjük!  

Emlékeztetőül:  
A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért Alapítvány, 18494486 – 1 – 07 

- Szeretném megköszönni azoknak a szülőknek a segítségét, akik jelenlétükkel segítették, 
gördülékenyebbé tették az intézményben zajló tanfelügyeleti eljárást, valamint részt 
vettek a vezetői kinevezéssel kapcsolatos fenntartói tájékoztatón.  



 
 
Osztálymisék 

    8. 6. osztály 
  15. 3. osztály 
  22. 5. osztály 
  29.       4. osztály 

 
2022.  Pünkösd hava                  
                                                                        Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
 

 Hetényi Anikó 
intézményvezető 


