
2. sz. Szülői levél 

 

Kedves Szülők! 

 

„Több örömöt öntöttél szívembe, mint amikor a búza és a bor bőven terem.” 

                Zsolt 4, 8  

 

Ezzel a gondolattal köszöntünk minden családot a 2017/2018- as tanév 2. félévének elején. Köszönjük az 

eddigi segítséget és kérjük, hogy továbbra is támogassák gyermekeiket, nevelőiket, hogy közös munkánk 

eredményes és hatékony legyen. Ehhez kérjük a Mennyei Atya áldását családjainkra, iskolánkra! 

 

A 2017/2018-as tanév II. félév tudnivalói 

I.) Az iskolamisék időpontjai 

o 2018. február 18.  

o 2018. március 18. 

o 2018. április 15.  

o 2018. május 20. 

Időpont: 8.30 óra 

Helyszín: Páduai Szent Antal Társszékesegyház 

Egyházi iskola vagyunk. Aki ide íratja gyermekét, elfogadja az Egyház tanítását az Úr napjának 

megszenteléséről, az iskola elvárásait. Közösen döntöttünk - plébános, szülők, nevelőtestület, – hogy havonta 

egyszer részt veszünk egy közös szentmisén minden hónap 3. vasárnapján. Ennek az a lényege, hogy EGYÜTT 

legyünk mi, akik egy közösséghez, ehhez az iskolához tartozunk. Mivel az időpontokat jóval előre tudjuk, 

legyenek szívesek úgy szervezni a család életét, programjait, hogy mindenki jusson el az iskolamisére! Örülünk, 

ha nem csak a gyermek jön, hanem az egész család. 

 

II.) Étkezési térítési díj befizetésének időpontjai 

o 2018.február 13. 

o 2018. márc. 13.

  

o 2018. április 17. 

o 2018. május 15.

  

o 2018.június 12. 

Díjak: Háromszori étkezés: 462 Ft/nap 

         Csak ebéd:       272 Ft/nap 

Csak ezeken a napokon (7 és 13 óra, illetve 14 és 17 óra között) lehet fizetni, sem hamarabb, sem később. 

Legyenek szívesek az időpontokat betartani! Lemondani másnapra, előző nap 9 óráig lehet a gazdasági 

irodában személyesen vagy telefonon ( 06-20/612-1564). Aki fizet az étkezésért, tiszta ételhordóban azon a 

napon elviheti, amelyet nem tudott lemondani. Akik ingyenesen étkeznek nem jogosultak étkezésre a hiányzó 

napokon, tehát ők nem vihetnek el ételt. Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy kötelesek szólni, ha a 

gyermek hiányzik, legyenek szívesek eleget tenni ennek a kötelezettségnek! (Akár ingyenesen, akár 

költségtérítéssel étkezik.) 

III.)  1 % 

Iskolánkat a IV. Károly Alapítvány támogatja. Adójuk 1 %-át felajánlhatják az alapítványnak, amit ezúton is 

hálásan köszönünk. Örömmel fogadjuk nem csak az iskolába járó gyermekek szüleinek, hanem családtagjaik, 

ismerőseik felajánlásait is. Az előző évben 212.990 forintot kaptunk, amit ezúton is hálásan köszönünk 

mindenkinek.  

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

Adójuk másik 1 %-ával valamelyik egyházat támogathatják.  

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011 

 

IV.)  Várható események a II. félévben 

- 2018.02.05.- Tanítás nélküli munkanap (tanároknak nevelési értekezlet, a gyerekeknek nem kell jönni.) 

- 2018.02.09.- 15.30- 19.00 Gyermek farsang 15.30 - 19 óra között. Helye: az iskola tornaterme. A szülőket 

kérjük, hogy vegyenek részt a programon, jöjjenek segíteni. 

- 2018.02.10.- Egyházközségi farsang 18.00 órától. Belépő: 2.200 Ft/fő, mely tartalmazza a vacsora árát és az 

egyéb költségeket. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, szülőket, baráti társaságokat, közösségeket! 

Jegyeket az iskola titkárságán lehet vásárolni február 6-ig. 

 2018.02.14. - Hamvazószerda – Ekkor kezdődik a nagyböjt. 

 2018.02.23. - Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól. 

  2018.02.24.- Nyílt tanítási nap, 8.00 - 11.00 óráig. A tanulóknak kötelező iskolába jönni, a szülőket 

és érdeklődőket szeretettel várjuk.  

 2018.03.09. - Savio nap. 8.00 órakor a 3. osztály színdarabot ad elő az iskola tornatermében. A 

szülőket is szeretettel várjuk! 

 2018.03.10.- Áthelyezett munkanap pénteki órarenddel. 



 2018.03.14. - Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről 7.45 órakor. A 

7. osztály műsorral készül. Ünneplőbe kell jönni, kokárdával. 

 2018.03.14.- 3. tanítás nélküli munkanap. Pályaorientációs nap, tanítás nem lesz, de a gyerekeknek 

jönni kell. 

 2018.03.16.- Pihenőnap - ledolgozva március 10-én, tanítás nincs. 

 2018.03.23.- Városi keresztút, szeretettel hívunk és várunk minden családot. 

 2018.03.26.- 4. tanítás nélküli munkanap. Dolgozói lelkigyakorlat lesz, a gyerekeknek nem kell jönni 

iskolába. 

 2018.03.27.- Nincs tanítás, ledolgoztuk a novemberi nyílt napon. 

 2018.03.28.- Nincs tanítás, ledolgoztuk a februári nyílt napon. 

 2018. 03.29.-2018.04.03. Tavaszi szünet. 

 2018.04.11.- Költészet napja - Szavalóverseny alsósoknak. 

 2018.04.12.- Költészet napja – Felsős vers délután. 

 2018.04.21.- Áthelyezett munkanap hétfői órarenddel.  

 2018.04.30.- Pihenőnap, ledolgoztuk 21-én. 

 2018.05.01.- Munkaszüneti nap. 

 2018.05.13.- Elsőáldozás. 

 2018.05.16.- Írásbeli idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamokon. 

 2018.05.23.- Országos mérés: szövegértés és matematika 6. és 8. évfolyamokon. 

 2018.05.25.- Tanítás nélküli munkanap, de jönni kell iskolába! DÖK nap – gyereknap. 

 2018.06.03.- Úrnapja, oltárállítás, sziromszórás, körmenet. Várjuk a családokat. 

 2018.06.04.- Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról. 

 2018.06.08.- Tanulmányi kirándulások napja. 

 2018.06.13.- Határtalanul témanap. 

 2018.06.15.- Utolsó tanítási nap, vidámballagás, „ fészekhagyó” program. 

 2018.06.21.- 8. osztályosok búcsúzása, bankett. 

 2018.06.22.- 18 órától Te Deum – Tanévzáró szentmise a templomban. 

 2018.06.23.- 9.00 órától tanévzáró ünnepség, ballagás az iskolában. 

 

 

V.)  Egyéb tudnivalók  

1.) Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermeküket csak nagyon indokolt esetben kérjék ki az iskolából. Ismételten 

felhívjuk a figyelmüket, hogy szülő évente 3 napot igazolhat. Akár orvosi, akár szülői igazolásról van szó 

kérjük, hogy már a gyógyulás utáni első napon hozzák be és az osztályfőnöknek adják le. (Felsősök legkésőbb a 

következő osztályfőnöki órára.)  

 

2.) Ismételten szeretnénk felhívni a kedves szülők figyelmét, hogy legyenek szívesek alkalmazkodni az iskola 

rendjéhez. Minden intézkedésünk a gyermekek érdekeit szolgálja.  

- Az aula ajtaja nyitva van 7.00-7.45 között, valamint 16.15 és 16.30 között.  

- A hátsó kiskapu nyitva van 7.00 és 7.45 között, valamint 13.00 és 14.30, illetve 16.15 és 16.30 között.  

Kérjük, hogy a gyermekek érkezéséhez és távozásához ezeket az időpontokat és helyeket használják! 

- Hivatalos ügyintézés esetén 8.00 és 13.00 óra között csengetéssel lehet az épületbe bejutni.  

- 13.00 – 16.45-ig portaszolgálat van. 

 

3.)  Kérjük, segítsék gyermeküket abban, hogy betartsák az iskola házirendjét! Kötelező a váltócipő, tilos a 

rágógumizás, szotyizás, a feltűnő öltözködés, sminkelés, körömlakkozás stb. A mobiltelefonok és okosórák 

használata az iskola területén szintén tilos. Amennyiben szükséges a szülővel kapcsolatba lépni, a 

titkárságot lehet hívni vagy onnan mi is tudunk telefonálni. Elérhetőségeink: 66/323-524, 20/220-92-23. 

 

4.) Minden nevelőnek van fogadó órája, kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel. 

 

5.) Iskolánk a békéscsabai Belvárosi Egyházközséghez tartozik. Az egyházközség a mi hozzájárulásainkból 

tartja fenn magát és a templomot. Nagyon fontos, hogy fizessük be egyházi hozzájárulásunkat (6.000 Ft/fő/év), 

adakozzunk. A hozzájárulást a plébánián lehet befizetni egy összegben vagy részletekben, csekket is lehet kérni. 

Akinek egyszerűbb, az iskola titkárságán is befizetheti vagy kérhet csekket. Isten fizesse meg minden jószívű 

adományukat.  

 

Békéscsaba, 2018.01.26.       Tisztelettel: 

 

Az iskola Nevelőtestülete 


