
 

 

TANÉVKEZDÉSI INFORMÁCÓK 

KEDVES SZÜLŐK, GONDVISELŐK! 

KEDVES DIÁKOK! 

Az új tanév kezdete előtt szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek 

Benneteket!  

☺ Reményeink szerint hagyományos módon, iskolai tantermi rendben indulhat el 

a 2022/2023. tanév. 

 

 A járványhelyzet azonban még mindig azt igényli, hogy közösségi életünk, 

működésünk, a mindennapi feladatok és a pedagógiai folyamatok egy részét 

a tavalyelőtt elkészített járványügyi protokoll szerint végezzük, ez az 

alábbiakra terjed ki: 

• lázas gyermeküket legyenek szívesek otthon tartani, 

• köhögő, tüsszögő gyermek esetében ajánlatos a maszk viselése, 

• az iskola napi működési rendje (közlekedés iránya az épületben, mosdók 

használta, udvaron tartózkodás rendje, étkezés beosztás – ebédlő használata) a 

tavalyi tanévhez hasonló, 

• kézfertőtlenítő használata, 

• szociális távolságtartás, 

• a szülők / hozzátartozók, egyéb látogatók csak nagyon indokolt esetben 

léphetnek (egy időben legfeljebb 3 fő, kivétel szülői értekezletek) az 

iskola területére, 

• tehát a szülők továbbra is az iskola épületéig kísérhetik gyermekeiket, illetve 

tanítás után itt várakozhatnak rájuk, 

• kapcsolattartás a családokkal: valós jelenléttel, teams felületén vagy 

telefonon. 

Megértésüket, együttműködésüket nagyon köszönöm! 

☺ Iskolakezdéssel kapcsolatos tudnivalók 

• Tankönyvek osztása: 2022. augusztus 29., hétfő 8 – 17 óra. 

• Étkezést természetesen minden tanulónak biztosítunk. Egyúttal kérem Önöket, 

hogy legyenek szívesek időben visszaküldeni a normatíva igénylő lapot.  

• Az étkezés térítési díja sajnos megemelkedik. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések, 

folyamatban vannak. 

• Az első tanítási nap szeptember 1., csütörtök, minden tanulónak 7:40-re 

kell megérkeznie.  

• Ezen a napon 14 óráig tart a tanítás, ügyeletet biztosítunk. 

• Az 1. tanítási napon a tanulók hozzák magukkal az alábbiakat: tolltartó, 

órarend, üzenő füzet, tankönyvcsomag, füzetcsomag, egyéb iskolaszerek. 

 

 

 



• Az iskolai tanévnyitó Veni Sancte időpontja: 2022. szeptember 2., péntek, 

8  óra, helyszíne a római katolikus templom, megjelenés: ünnepi egyenruhában 

(arra kérem Önöket, hogy az ünnepi öltözetre különösen legyenek szívesek 

odafigyelni). 

• Felkért növendékek képviseletében (külön tájékoztatás szerint) közös 

egyházmegyei tanévnyitó Veni Sancte-re is sor kerül (3-8. évfolyam) 

Székesfehérváron, szeptember 2-án, pénteken,  

indulás: 13:30, megjelenés szintén ünnepi egyenruhában. 

• A tanévkezdő szülői értekezletek időpontjáról, módjáról később, az e-naplón, az 

üzenőfüzetből és az osztályfőnököktől értesülhetnek. 

• A hatályos törvényeknek megfelelő ún. Szülői kérelem nyomtatványát (a 

16 óráig tartó foglalkozások rendje) szeptember 6-án küldjük haza;  

az iskola pedagógiai profiljának megfelelően az 1-5. évfolyamon 16 óráig 

szervezzük a tanórákat, az iskolai foglalkozásokat; tehát a kérelem elsősorban 

a 6-7-8. osztályos tanulókra vonatkozik; természetesen indokolt esetben (p.: 

rendszeres zeneiskolai és sport elfoglaltság) a vezetőséggel és az osztályfőnökkel 

történő egyeztetés után az alsóbb évfolyamon tanuló diákok is élhetnek vele.  

• Tájékoztatom Önöket, hogy a tanórák védelme és a saját iskolai 

arculatunk megvalósítása, ill. megőrzése érdekében 15 óráig védett 

sávnak tekintjük az iskolai tanulói tevékenységeket, tehát a gyermekeket 

legkorábban 15 órától áll módjukban elkérni, elvinni. 

 

Együttműködésüket az Önök gyermekei, a mi diákjaink érdekében 

köszönjük! 

 

 
Az elkövetkező néhány napban még kellemes időtöltést, együttlétet kívánok! 

 

 

 

 
 

 

Bicske, 2022. augusztus 29.                                  Üdvözlettel:  

                                                                                   Hetényi Anikó, igazgató 

 

 


