
 
 
Kedves Szülők! 1. sz. 
„Uram! Nem akarok lenni zengő fárosz, 

Világító tornya a világnak, 

Büszke ívlámpája élettengereknek. 

Csak engedd meg: halk, de tiszta fénnyel 

Szolgálhassak neked 

És az embereknek.”  
 

Szeretettel köszöntöm Önöket a 2022/2023-as tanév első szülői levelében. 

Kérem, hogy fohászaikkal segítsék iskolánk minden dolgozóját, hogy 

tudásuk legjavát adva nevelhessék, oktathassák a rájuk bízottakat! 

Közös munkánk során együttesen törekedjünk arra, hogy tanulóinkból 

emberileg, lelkileg és tanulmányi téren is a legjobbat, legtöbbet hozzuk 

ki.  

Szeretnék idézni Önöknek a tanévnyitó értekezleten elhangzott 

köszöntő beszédemből: 

„Tavaly jubileumi évet ünnepeltünk, egy nagyon szép, változatos, izgalmas, színvonalas 

rendezvénysorozattal.  

Még egyszer hálásan köszönöm a nevelőtestület munkáját, hozzáállását, köszönöm a sok-sok 

szülői segítséget és anyagi támogatást, melyek révén még színvonalasabban, esetenként 

gördülékenyebben, végezhettük munkánkat. ☺ 

25 év után egy kicsit meg kell állni, tervezni, újra gondolni a jövőt. Markáns strukturális 

változtatásnak most még nincs itt az ideje, de a biztos alapokon nyugvó tudásépítést, lelki 

nevelést – növelést tovább folytathatjuk. Jövőképünk egyszerű, de a legjobbat adja: 

biztonságot, tudást, lelki, szellemi, hitbéli megerősítést.  

 

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.  

Ugyan módosítottunk, könnyítettünk a járványügyi intézkedési tervünkön (melynek 

Önökre vonatkozó elemeit már az első héten eljuttattam Önökhöz), azonban fontos 

tudatosítani, hogy a covid járvány veszélyei még nem múltak el, és emiatt a szülők 

felelőssége továbbra is nagy. 

Az iskola zavartalan működése és az egész közösség egészségének érdekében 

kérem a legtámogatóbb, legkonstruktívabb együttműködésüket!  

Megértésüket köszönöm! 

 

Főbb szeptember havi programok: 

01. Első tanítási nap „A” hét. Érkezés és tanórakezdés az intézményi protokoll 

szerint. 

 Teremtésvédelmi projektórák 

 Ezen a napon a gyermekeknek 14.00 óráig tart a tanítás. Ügyeletet 

biztosítunk. 

02. Közös egyházmegyei Veni Sancte 

02. 8.00 óra Jubileumi tanévnyitó Veni Sancte, a katolikus templomban 

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

szerint 



 
 
17-18. Két keréken Szent Lászlóval a Balaton körül (hagyományteremtő bringatúra a 

6-8. évfolyamon tanulóknak, rossz idő esetén másik időpontban szervezzük 

meg) 

23. Szent Gellért napi konferencia (Tanítás nélküli munkanap) 

23.                  Nagy megtiszteltetés érte iskolánkat! 

                      „Ott van mindenhol, ott van mindenben” című jubileumi kiállításunk 

anyagának bemutatására kerül sor  az országos Ars Sacra program, Ars 

Sacra fesztivál  keretén belül.  

                      A kiállítás megnyitóját a zsámbéki Keresztelő Szent János Gimnázium Takács 

Menyhért galériájában tartjuk 2022. szeptember 23-án, de. 11.30 órakor.  

                       A kiállítást megnyitja: Magyar Eleonóra tanárnő. 

                                  

24. Elsőáldozók (4. osztályosok) zarándoklata Gergely atyával, Szoták Ildikóval és 

Máténé Schöninger Bernadettel (a tavaly elsőáldozásban részesült diákjaink 

vesznek részt Bodajkon és környékén egy szép zarándoklaton, a pontosabb 

tudnivalókról külön küldünk tájékoztatást). 

24. Ifjúsági zarándoklat Bodajkra a 8. osztályos tanulók számára, kísérőik: az 

osztályfőnök és helyettese, valamint az intézmény igazgatóhelyettese 

24. Városi Szent Mihály nap az 5. osztályosok szereplésével, felkészítő pedagógus: 

Barnaföldi Rebeka, kísérő pedagógusok: Madarász Katalin, Barnaföldi Rebeka, 

az intézmény igazgatója  

30. A mese világnapja – iskolai program keretében 

 Az osztálymisék rendje egyelőre nem változik.  

Szeptember  

 18. 8. osztály 

 25. 7. osztály 

Október   2. 5. osztály 

   9. 4. osztály 

 16. 3. osztály 

November 12. 2. osztály 

 19. 1. osztály 

                                  25.             6. osztály                             

Kedves Szülők! 

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 19., hétfő.  

- A környezettudatos életmód iránti igény felébresztése, fejlesztése, 

környezettudatosabb magatartás kialakítása érdekében, arra kérjük Önöket, 

ételtartó műanyagdobozba pakolják gyermekeik reggelijét, uzsonnáját, az innivalót 

pedig kulacsba. 

- Továbbra is hangsúlyt helyezünk a tanórán kívüli foglakozásokra (az iskolai 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztés, szakkörök). Ennek kereteiről, 

formáiról, időpontjairól a tanév legelején már tájékoztattuk Önöket 

(Azonban még történhetnek apróbb változások)  

- 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 

vagy titkarsag@szlai.hu 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 belépési kódjainak 

megigénylése megtörtént.   

- 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 

           Tanítást, tanulást segítő eszközök bővítése, vásárlása, infrastruktúra      

fejlesztés: 

o többféle állagmegóvó, karbantartási, tisztasági, javító munka történt 

Kiss Géza gondnok – karbantartó segítségével. Köszönet érte! 

o új digitális kijelző a Bolyai terembe 

o interaktív tábla a 4. sz. terembe (3. osztály) 

o laborfejlesztés: modellek, mikroszkópok 

o bútorzat a 10. sz. terembe, folyamatban van, 

o kültéri sporteszközök beszerzése folyamatban van, 

mailto:titkar.szentlaszlo@gmail.com


 
 

o egyéb IKT eszközök beszerzése folyamatban (Mikrobit csomag, asztali 

számítógépek) 

o fejlesztő szoba korszerűsítése, gazdagítása 

             Összesen kb.: 7,9 millió Ft értékben 

Októberi előzetes:  

6.  Aradi Vértanúk Napjára emlékezünk a 6. osztályosok előadásában, 

8.  Világmissziós nap Nagytétényben, a Verbita rendházban, a 6. osztályos  tanulók képviselik 

iskolánkat (néptánc bemutató), kísérő pedagógusok: osztályfőnök, osztályfőnök helyettes, 

Barnaföldi Rebeka   

22.  1956. évi forradalom és szabadságharcra emlékezünk a 8. osztály szereplésével  

29.  Őszi tanítási szünet kezdete. 

 

 

 

Új járványügyi intézkedéssel kapcsolatos tájékoztatás:  

 

Délután új, az óvodák, iskolák működését befolyásoló rendelet bevezetéséről értesültem. 

Fennartói engedéllyel idézek Önöknek belőle: 

„Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, COVID-19 

fertőzésre gyanús tüneteket nem mutató személy látogathatja – akár dolgozóként, akár 

óvodásként, tanulóként – a köznevelési intézményt.  

Az igazolt COVID-19 fertőzöttel történt szoros kontaktus időpontjától (intézményünkben a 

szülő hivatalos bejelentésétől) számított 5 napig köteles a szájat és az orrot eltakaró 

maszkot viselni. 

Amennyiben a kontakt személynél COVID-19 fertőzésre gyanús tünetek jelentkeznek, akkor 

az Eljárásrend 2. pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges (antigén gyorsteszt vagy 

PCR vizsgálat, elkülönítés).” 

A fentiek értelmében tehát → covidos osztálytárs esetén tünetmentes állapotban jöhetnek 

azok a diákok is iskolába, valós jelenléttel részt vehetnek a tanítási órákon stb., akik nem 

oltakoztak.  

Ez a rendelet mindenképpen megkönnyíti az Önök életét és persze a mi 

munkánkat is! 

 

 

 

Bicske, 2022 szeptembere 

 

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Hetényi Anikó, igazgató 

 

 

 

 

 


