
1. sz. Szülői levél 

 

          Kedves Szülők! 

 

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban 

és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” 

             Fil 4,6  

 

Szeretettel köszöntünk mindenkit a 2021/2022-es tanév elején. Köszöntjük 1. osztályosainkat, 

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 2021. szeptember 1. (szerda)  

Utolsó tanítási nap 2022. június 15. (szerda) 

Tanítási napok száma:181 nap. 

Tanítás nélküli napok száma: 6 nap. 

Tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. 

 

Az őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2021. november 2. (kedd).  

A téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. január 3. (hétfő). 

A tavaszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. április 20. (szerda).  

 

Tanítás nélküli munkanapok 

1.) 2021. október 13. - Pályaorientációs nap, tanítás nélküli nap, a gyerekeknek kell jönni iskolába. 

2.) 2021. november 29.- Don Bosco Nap, nincs tanítás, a gyermekeknek nem kell iskolába jönni. 

3.) 2022. február 7. - Nevelőtestületi értekezlet, a gyerekeknek nem kell jönni iskolába. 

4.) 2022. április 11. - Dolgozói lelkigyakorlat, a gyerekeknek nem kell jönni iskolába. 

5.) 2022. június 10. - Tanulmányi kirándulások napja. 

6.) 2022. június 14.- DÖK/ Gyermeknap. 

 

Szombati tanítási napok 

1.) 2021. november 13.- Nyílt tanítási nap (8-11 óráig a tanulóknak jönni kell iskolába. 

2.) 2021. december 11.- Karácsonyi koncert. Délután16 órára kell iskolába jönni. 

3.) 2022. március 5. - Nyílt tanítási nap 

4.) 2022. március 26.- Áthelyezett munkanap- hétfői órarenddel tanítunk. 

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

 

II.) Iskolamisék ideje (I. félév) 

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.  

 

 2021. szeptember 19.     felelős: 8. osztály  

 2021. október 17.  felelős: 7. osztály 

 2021. november 21.  felelős: 6. osztály 

 2021. december 19.   felelős: 5. osztály 

 2022. január 16.  felelős: 4. osztály 

 

III.) Ebédfizetések időpontjai 

Szeptemberben nem kell ebédet fizetni, októbertől minden hónapban az előző havi díjat kell átutalni 

az alábbi határidőig: 

.        

  2021. október 13. (szeptemberi étkezés)                 

  2021. november 13. (októberi étkezés)          
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  2021. december 13. (novemberi étkezés) 

  2022. január 13. (decemberi étkezés)           

 

A számlákat a tanulók kapják meg. Kérjük, hogy a számlán lévő bruttó összeget utalják a: 11735005-

20562924 számlaszámra. Legyenek szívesek a határidőt minden hónapban betartani. Köszönjük! 

Lemondani az ebédet másnapra, előző nap 9.00 óráig lehet a gazdasági irodában személyesen vagy 

telefonon: 06/20-612-1564 8.00 és 16.00 óra között. Ebédet hiányzás esetén csak 1-2 napig lehet elvinni 

tiszta ételhordóban az ingyeneseknek is, 12.00 és 12.30 óra között a konyha oldalsó bejáratánál, a Péki utca 

felől. 

 Az ingyeneseknek is le kell mondani hiányzás esetén az étkezést, legyenek szívesek minden esetben 

szólni! 

 

IV.) Az I. félév tervezett programjai, eseményei 

 

 2021. szeptember – október hónapokban szülői értekezletek. 

 2021. október 1. – A zene világnapja. 

 2021. október 6. – Megemlékezés az aradi vértanúkról. 

 2021. október 20. – „Csibeavató”. 

 2021. október 22. – Megemlékezés az 1956-os forradalomról. 

 2021. október 22. – Papírgyűjtést szervezünk az iskolában, 14.00 és 19.00 között. 

 2021. november 12.- 19. – Erzsébet napi jótékonysági gyűjtés a szokásos módon. 

 2021. november 19. – Erzsébet napi bolhapiac és vásár 16.00 és 18.00 óra között. 

 2021. december 6. – Szent Miklós ünnepe. 

 2021. december 11. – Karácsonyi koncert 16 órától. 

 Adventben – Lelkinap a tanulók részére. 

 2022. január 6. – Vízkereszt ünnepe. 

 2022. január 20. – Osztályozó konferencia. 

 2022. január 28. – Félévi értesítők kiosztása. 

 

V.) 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. 16.15-

kor az itt maradt tanulókat kivisszük az udvarra, rossz idő esetén az aulába. A 16 óra utáni 

tornateremben és a klubteremben lévő foglalkozások befejezésekor kérjük, hogy a tanulókat 

ugyancsak a Pöltenberg utcai bejáratnál várják. Kérjük a kedves szülőket, hogy a fenti rendet 

szíveskedjenek betartani. Csak nagyon indokolt esetben zavarják meg iskolánk rendjét.  
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 indokolt esetben. 13.00 órától van 

kapuszolgálat.  

Gyereket a bejárati ajtóig kísérjék és ott várják meg. Intézkedéseink a gyermekek érdekében történnek, 

őket védik. Megértésüket köszönjük.  

Kerékpártároló az udvarban is van, a tornaterem mellett. Kérjük, hogy elsősorban ezt a tárolót 

használják.  

 

  VI.) 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, feltűnő hajviselettel, tetoválással, testékszerrel, lakkozott körömmel ne 

jöjjenek iskolába, rendezvényeinkre! 

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

iskolabuszosok kivételek!) 
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 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: titkárság: 66/323-524, 06-20-220-9223, ebédlemondás a gazdasági irodában: 

06/20-612-1564. 
 Ha ragaszkodik a szülő ahhoz, hogy gyermeke hozzon az iskolába mobiltelefont, akkor el kell 

fogadnia azt a szabályt, hogy az iskolába lépés előtt kikapcsolja, majd leadja az osztályának kijelölt 

kosárba. A telefonokat a tanáriban őrizzük. Hazamenet a tanuló a portás nénitől (Anikó néni) veheti át. 

Az iskola nem vállal felelősséget a készülékekért. Kérjük a szülőket, hogy gyermeküket napközben ne 

hívják. Az okos órára, tabletre is ezek a szabályok vonatkoznak. 

 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 meg tudjuk előzni!  Köszönjük. 

 

VII.) 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 

 

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

egyházközségeinket anyagilag is támogassák. A békéscsabai Belvárosi Egyházközség a következőket 

állapította meg: Az egyházi hozzájárulás 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. 

 

IX.) Az iskola honlapját (www.saviokatolikusiskola.hu) törekszünk folyamatosan frissíteni.   

 

Segítségüket, megértésüket, együttműködésüket köszönjük! 

 

Békéscsaba, 2021. szeptember 15.       

      Az iskola nevelőtestülete 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az alábbi nyilatkozatot aláírva kérjük küldjék vissza.  
                                          

Aláírásommal igazolom, hogy a levelet elolvastam, a tartalmát tudomásul vettem és vállalom, hogy: 

- gyermekemet segítem az iskola házirendjének betartásában 

- gondoskodom arról, hogy gyermekem eljusson minden iskolamisére 

- minden hónapban a kijelölt napon befizetem az étkezési díjat 

 

Tanuló neve: ………………………………........  osztálya: …………… 

 

                 ……………………………………… 
                         Szülő aláírása 


