
  

 

 1. sz. Szülői levél 

 

Kedves Szülők! 

 

„Legyetek irgalmasok, mint a ti Atyátok!” 

Lukács 6, 36  

 

 

Ebben a tanévben is ezzel a mottóval köszöntjük Önöket. Az irgalmasság rendkívüli szent évében 

figyelmünket továbbra is szeretnénk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteire fordítani.  

Az új tanév kezdetén szeretettel köszöntjük iskolánk minden diákját, elsősorban az első osztályosokat 

tanítóikkal együtt, valamint a szülői és nevelői közösségünket. 

Ezzel a levéllel szeretnénk az I. félév eseményeiről, egyéb tudnivalókról tájékoztatni Önöket. 

 

I.) A tanév rendje 
A szorgalmi idő első napja 2016. szeptember 1. - csütörtök.  

Utolsó tanítási napja 2017. június 15. – csütörtök 

Tanítási napok száma 182 nap. 

Tanítás nélküli napok száma 5 nap. 

Tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. 

 

Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2016.október 28. péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. hétfő.  

A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. 

december 21. szerda a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. kedd. 

A tavaszi szünet 2017. április 13-től 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 

12. szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. szerda.  

 

Tanítás nélküli munkanapok 
1.) 2016. október 10. -  Nevelési értekezlet- a gyerekeknek nem kell jönni iskolába. 

2.) 2017. január 30. -  Nevelőtestületi értekezlet- a gyerekeknek nem kell jönni iskolába. 

3.) 2017. április 10. – Dolgozói lelkigyakorlat - a gyerekeknek nem kell jönni iskolába. 

4.) 2017. június 9. -   Tanulmányi kirándulások napja 

5.) 2017. június 14. -   DÖK nap  

 

Szombati tanítások 

1.) 2016. október 15. szombat - október 31-ét hétfőt dolgozzuk le. 

2.) 2016. november 26. szombat- nyílt tanítási nap – 2017. április 11- én kedden kapjuk meg ezt a napot. 

3.) 2016. december 17. szombat- Karácsonyi koncert, amely tanítási napnak számít, aki hiányzik igazolni 

kell. 2016. december 21-én kapjuk meg ezt a napot. 

4.) 2017. február11. szombat- nyílt tanítási nap – 2017. április 12- én, szerdán kapjuk meg ezt a napot. 

 

 Ezek a napok is rendes tanítási napok, csak igazolással lehet távol maradni.  

 

II.) Iskolamisék ideje 

Minden hónap harmadik vasárnapján 8.30-kor a Páduai Szent Antal Társszékesegyházban lesznek megtartva 

az iskolamisék, melyre nemcsak a gyerekeket, hanem a kedves szülőket, az egész családot várjuk szeretettel. 

Szép ruhában kell jönni!  

 

 2016. szeptember 18.     felelős: 8. osztály  

 2016. október 16.  felelős: 7. osztály 

 2016. november 20.  felelős: 6. osztály 

 2016. december 18.  felelős: 5. osztály 

 2017. január 15.  felelős: 4. osztály 
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III.) Ebédfizetések időpontjai 

Szeptemberben nem kell ebédet fizetni, októbertől minden hónapban az előző havi díj kerül beszedésre 

az alábbiak szerint: 

.        

  2016. október 13. (szeptemberi étkezés)                 

  2016. november 14. (októberi étkezés)          

  2016. december 13. (novemberi étkezés) 

  2017. január 12. (decemberi étkezés)           

 

Csak ezeken a napokon lehet fizetni 7.00 és 13.00. illetve 14.00 – 17.00 óra között. Lemondani az ebédet 

másnapra, előző  nap 9.00 óráig lehet a gazdasági irodában személyesen vagy telefonon: 06/20-612-1564. 

Ebédet betegség esetén csak 1 napig lehet elvinni tiszta ételhordóban, 12.00 és 14.00 óra között, csak annak, 

aki nem ingyenes. Az ingyeneseknek is le kell mondani betegség esetén az étkezést, legyenek szívesek 

szólni! 

Az étkezések jelenlegi díja: háromszori étkezés 439 Ft/nap, csak ebéd 259 Ft/nap.  

 

 

IV.) Iskolánkban működő szakkörök/ tehetséggondozás: 

 Délutáni foglalkozások Tanár neve 
Szakkör időpontja 

(nap, óra) 
Osztályok 

1. Gépírás Mácsai Attiláné csütörtök 14.00-14.45 8. 

2. Felvételi előkészítő Mácsai Attiláné péntek  7.00-7.45 8. 

3. Alsós rajzszakkör 

Dr. Kocsisné Havasi 

Katalin péntek 14.00-15.30 2-4. 

4. Ügyes kezek Dr. Illés Károlyné csütörtök 14.00-15.30 2-8. 

5. Felsős rajzszakkör 

Ábelovszkiné Gyurján 

Erika hétfő 14.00-15.30 5-8. 

6. 

Matematika 

tehetséggondozás Caimacan Mircea hétfő 14.00-14.45 7-8. 

7. 

Matematika 

tehetséggondozás Caimacan Mircea kedd 14.00-14.45 5-6. 

8. Fizika tehetséggondozás Caimacan Mircea csütörtök  7.00-7.45 7-8. 

9. Felvételi előkészítő Caimacan Mircea kedd  7.00-7.45 8. 

10. Énekkar Szák- Kocsis Péter kedd 14.00-15.30 3-8. 

11. Kézilabda 

Fábián Csaba 

hétfő   

kedd 

csütörtök 

15.00-15.45 

15.45-16.30 

15.45-16.30 5-8. 

12. Angol tehetséggondozás Puskás György 

kedd 

csütörtök 

15.00-15.45 

15.00-15.45 

8. 

7. 

13. Édes anyanyelvünk Mácsai Attiláné csütörtök 15.00-15.45 5.-8. 

14. Drámapedagógia Vasas Attiláné péntek 14.00-14.45 2.-8. 

15. Ministráns foglalkozások Gazsó Ilona 

minden 

iskola 

mise előtti 

szerdán 14.00-14.30 3.-8. 

16. Foci Puskás György szerda 14.00-15.00 3-4. 

17. Foci Puskás György szerda 15.00-16.00 5-6. 
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V.) Az I. félév tervezett programjai, eseményei 

 2016. szeptember 29. - A zene világnapja. 

 2016. szeptember 30. – Veni Sancte szentmise Szegeden a pedagógusoknak, aki teheti kérjük délután 

vigye haza a gyermekét. 

 2016. október 6. – Megemlékezés az aradi vértanúkról. 

 2016. október 7. - Szüreti mulatság. 

 2016. október 8. – Hittanos találkozó Orosházán és ugyanezen a napon zarándoklat Máriaradnára. 

 2016. október 14.- „Csibeavató”. 

 2016. októberében – Megemlékezés az 1956-os forradalomról (A 60. évfordulóra egy kiállítással 

készülünk. A kiállítás ünnepélyes megnyitásának időpontját még nem tudjuk.) 

 2016. október 21. - Papírgyűjtést szervezünk az iskolában, 14.00 és 19.00 között. 

 2016. november 19- ig – Erzsébet napi jótékonysági gyűjtés a szokásos módon. 

 2016. november 23. – Óvó nénik látogatása az 1. osztályban. 

 2016. november 27. -  Advent első vasárnapja – ünnepélyes gyertyagyújtás a templomban. 

 2016. december 6. - Szent Miklós ünnepe. 

 2016. december 17. – Karácsonyi koncert- szép ruhában kell jönni. Várjuk az egész családot! 

 Adventben – Lelki nap. 

 2017. január 6. – Vízkereszti szentmise- házszentelés. 

 2017. január 19.- Osztályozó konferencia. 

 2017. január 27. - Félévi értesítők kiosztása. 

 2017. január 30. - Tanítás nélküli nap. 

 

VI.) Fogadóórák rendje  

Minden nevelőnek van az órarendjében heti 1 óra kijelölve az alábbiak szerint: 

Tanár neve Fogadóóra napja Fogadóóra időpontja 

Caimacan Klára igazgató Előzetes egyeztetés szerint   

Gazsó Ilona  Előzetes egyeztetés szerint   

Ábelovszkiné Gyurján Erika szerda 11.00-11.45 

Bódiné Bazsó Tünde péntek 11.00-11.45 

Braunné Fodor Zsuzsanna hétfő 14.00-14.45 

Caimacan Mircea csütörtök 10.00-10.45 

Drienyovszki Pálné hétfő 14.00-14.45 

Dr. Kocsisné Havasi Katalin péntek 12.00-12.45 

Fábián Csaba hétfő 12.00-12.45 

Fischerné Bene Krisztina kedd 11.00-11.45 

Geréd Erzsébet péntek 13.00-13.45 

Goda Sándorné csütörtök 11.00-11.45 

Lipták Judit zenepedagógus Előzetes egyeztetés szerint   

Lipták Katalin evangélikus hitoktató Előzetes egyeztetés szerint   

Mácsai Attiláné csütörtök 11.00-11.45 

Németh Lajosné péntek 11.00-11.45 

Puskás György csütörtök 10.00-10.45 

Susánszkiné Szugyiczki Krisztina szerda 13.00-13.45 

Szák- Kocsis Péter kedd 12.00-12.45 

Szigeti Antal plébános Előzetes egyeztetés szerint   

Szpisják Julianna katolikus hitoktató Előzetes egyeztetés szerint   

Zabaglóné Váradi Margit Előzetes egyeztetés szerint   

  

Előzetes egyeztetés alapján bármikor lehet keresni a pedagógusokat. 
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VII.) Az iskola rendje 

 7.45-re minden tanulónak meg kell érkeznie! A késések összeadódnak és hiányzásnak számítanak. 

 Ebédeltetés 12.00 – 14.50 (beosztás szerint). 

 Ügyelet 7.00 órától van. (Csak 7. 00 órakor nyitunk kaput és ajtót, előbb nem.) 

 Napközi 16.30-ig tart. Az ajtót 16.00-kor nyitjuk, a gyermekeket ekkor engedjük ki először. Kérjük 

a kedves szülőket, hogy a fenti rendet szíveskedjenek betartani. Csak nagyon indokolt esetben 

zavarják meg iskolánk rendjét. Gyereket vagy 14.30 előtt vigyenek el, vagy csak 16.00 után.  A 

14.30 és 16.00 közötti „gyerekelvitel” nagyon megzavarja a munkánkat, a tanulást. 

 A köznevelési törvény szerint az iskolákban az oktatás-nevelés 8.00 és 16.00 óra között zajlik. Ha valaki 

16.00 óra előtt szeretné kikérni gyermekét írásban írjon egy kérelmet az iskola igazgatójának címezve, ne 

az üzenőbe, hanem egy külön lapon. Kapni fog egy határozatot, melyet tartson magánál a gyermek, mert 

igazoltathatják.  Eseti kikérőt lehet továbbra is az üzenőbe írni, az osztályfőnöknek címezve.  

Ügyet intézni a Titkárságon, a Gazdasági Irodában 8.00 és 16.00 óra között lehet. Az iskola főbejárata 

zárva van. Az épületbe csengetéssel jelezve lehet bejutni, 13 órától van kapuszolgálat.  

Kérjük, hogy csak ügyet intézni jöjjenek be az iskola épületébe, akkor is figyelve arra, hogy a bejárati ajtót 

mindig csukják be maguk után. Gyereket a bejárati ajtóig kísérjenek és ott várják meg. A folyosókon, 

aulában szülő kizárólag ügyintézés céljából tartózkodhat! Ezek az intézkedések a gyermekek érdekében 

történnek, őket védik. Megértésüket köszönjük.  

Kerékpár tároló az udvarban is van,a tornaterem mellett. Kérjük, hogy elsősorban ezt a tárolót használják. 

Amint lehetőségünk lesz rá, egy betonozott, fedett kerékpártárolót szeretnénk létrehozni. 

 

  VIII.) Kérjük a kedves szülőket, hogy segítsék gyermeküket a Házirend betartásában.  

 Iskolánkban kötelező a váltócipő, kérjük gondoskodjanak róla. 

  Ásványvízen és teán kívül másféle italt ne hozzanak az iskolába.  

 A tökmag, napraforgómag, rágógumi fogyasztása tilos! 

 Feltűnő öltözetben (felsős lányoknak tilos a kivágott felső, a nagyon rövid szoknya és nadrág), 

ékszerezve, festett hajjal, lakkozott körömmel ne jöjjenek iskolába.  

 A késések igazolatlan hiányzásnak számítanak (7.45- re mindenkinek itt kell lenni, természetesen az 

iskolabuszosok kivételek!) 

 Mobiltelefon használata az iskolában. Azoknak a gyermekeknek, akiket a szülők hoznak és visznek, 

nincs szükségük mobiltelefonra. Ha baj van, mi hívjuk a szülőket, a szülők hívhatnak minket. 

Telefonszámaink: 66/323-524., 06-20-220-9223., ebédlemondás a gazdasági irodában: 06/20-612-

1564. 

  Ha ragaszkodik a szülő ahhoz, hogy gyermekének legyen mobiltelefonja, akkor el kell fogadnia azt a 

szabályt, hogy az iskolába lépve kikapcsolja és leadja az osztályának kijelölt kosárba. A telefonokat a 

tanáriban őrizzük. Hazamenet a portás nénitől (Anikó néni) veheti át. Az iskola nem vállal felelősséget 

a készülékekért. Kérjük a szülőket, hogy gyermeküket nap közben ne hívják. 

 Kérjük a kedves szülőket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekük internetezési szokásait. Ellenőrizzék, 

hogy kikkel tartanak kapcsolatot a különböző közösségi portálokon (Facebook). Sajnos nekünk rossz 

tapasztalataink vannak ezen a téren. Az iskola értékrendjével nem egyező megnyilvánulások 

megrovásban részesülnek, amit nem szeretnénk. Ezért kérjük a nagyobb odafigyelést, ellenőrzést, hogy 

a bajt tudjuk megelőzni!  Köszönjük. 

 

IX.) Iskolánkat a IV. Károly Alapítvány támogatja. Adójuk 1%-át felajánlhatják az alapítványnak, illetve 

bármilyen támogatást megköszönünk.  

A IV. Károly Alapítvány adószáma: 18376335-1-04 

Számlaszáma: 11733003-20104340 

 

X.) Szeretnénk felhívni a katolikus egyházhoz tartozó családok figyelmét arra a kötelezettségükre, hogy 

egyházközségeinket anyagilag is támogassák. A békéscsabai Belvárosi Egyházközség 2014-ben a 

következőket állapította meg: Az egyházi adó éves díja dolgozóknak 6.000 Ft, nyugdíjasoknak 4.000 Ft. 

Legyenek szívesek rendezni. Befizetni lehet részletekben, csekken, személyesen a plébánián, csekket az 

iskolában is tudunk adni. Adományaikat hálásan köszönjük.  

 

Segítségüket, megértésüket, együttműködésüket köszönjük! 

 

Békéscsaba, 2016. szeptember 14. 

      Az iskola nevelőtestülete 


