
 
2020. április 

„Az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót.” 

                                                    (1 Mózes 7,16) 

          

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket áprilisi levelünkkel.  

Akik mostanában be tudtak kapcsolódni a fasori lelkészek által közvetített igei alkalmakba, nem először 

találkoznak ezzel az Igével. A múlt vasárnapi igehirdetésen hallhattunk arról, hogy miért szólt Isten 

Noéhoz. Azért, hogy megmeneküljön a családjával együtt. És hogy menekült meg? Az Úr bezárta őket a 

bárkába. 

Hogy miért oly időszerű ez most - egyikünk számára sem kérdés… 

Mindez nagyobbra mutat: van kegyelem, van bocsánat. 

 

Lelkészeink javaslata alapján nézzünk, hallgassunk, olvassunk minél több lelki, igei útmutatást. Minden 

héten kapnak a családok egy videoüzenetet, és minden napra áhítatot. Olvassuk el naponta ezeket – 

akár egyedül, akár együtt a családdal. 

Ragadjuk meg azokat a lehetőségeket, amelyek lelkileg építeni tudnak bennünket (élő közvetítés a 

képernyő előtt, konfirmandusok skypon/zoom programon tartott alkalmai). 

 

Szeretettel és hálával gondolunk vissza márciusi ünnepi megemlékezésünkre. 

Akkor már sajnos nem lehettünk együtt, hanem videón néztük meg osztályonként 

a 3.a osztályosok színvonalas műsorát. Így is nagy élmény volt, köszönjük nekik a szolgálatot! 

Az osztályfényképek és a tablófotók még elkészülhettek az utolsó, bent töltött napon. 

Szintén „időben” szép rendben lezajlott az iskolánkba a leendő elsős jelentkezők felvételi folyamata, 

minden iskolánkba jelentkező családdal személyesen találkozhattunk március első felében. A felvételi 

döntésre április 6-ig sor kerül. 

 

Március 16-án a koronavírus járvány miatt rendkívüli munkarend került bevezetésre, minden 

további program az érvényben lévő kormányrendeletnek megfelelően, annak visszavonásáig, elmarad. 

 

Életbe lépett a digitális munkarend. A kezdeti nehézségek után reméljük, mindannyian egyre 

biztosabban mozgunk majd ebben a megváltozott, szokatlan közegben.  

 



A tanulók munkájának értékelésekor a pedagógusok arra törekszenek, hogy azokból a 

tantárgyakból, amelyekből heti egy óra van, félévente legalább három osztályzata legyen a 

gyerekeknek; a nagyobb óraszámú tárgyak esetén havonta legalább egy érdemjeggyel értékeljék a 

tanulókat.   

A számonkérés módja lehet videohívásban elmondott szóbeli felelet, írásbeli teszt vagy dolgozat. 

Érdemjegyekkel értékelhetőek továbbá a tanulók szorgalmi vagy más egyéni munkái is. 

Az elektronikus dolgozatokba való utólagos betekintésre továbbra is lehetőséget adunk. Ennek 

igényével az érintett pedagógust kereshetik a szülők. 

Áprilistól nem értékeljük a gyerekek magatartását, viszont szorgalom jegyeket továbbra is adni 

fogunk.  

A Julianna pontversenyt március 13-án lezártnak tekintjük. Amennyiben a tanév végéig folytatódik a 

digitális munkarend, a végeredményt az addig megszerzett pontok alapján hirdetjük ki. 

Iskolánkban vezetői ügyeletet szerdánként tartunk 8-16 óra között. Kollégiumi titkárunk 

munkanapokon 8-16 óra között elérhető a 0630-6180965 telefonszámon. Üzenetet kérjük, továbbra is 

a szollossy.emoke[kukac]fasor[pont]hu e-mail címre küldjenek. 

 

Az áprilisra tervezett programjaink is módosulnak: 

 

A tollforgatóra írt alkotásokat április 7-ig még be lehet küldeni. 

 

Tavaszi szünet: április 9-től 15-ig. 

A pedagógusok április 8-ra, szerdára, még adnak feladatokat a gyerekeknek. A digitális munkarend 

szerinti tanulás április 16-án, csütörtökön folytatódik, ettől a naptól lesznek újra feladatok előírva. 

 

Szeretnénk megemlékezni a költészet napjáról. Ennek keretében lehetőséget adunk a szívesen szavaló 

gyerekeknek a bemutatkozásra. Várjuk a hangfelvételeket, videofelvételeket, melyeken a gyerekek 

elszavalják kedvenc verseiket. Téma: Fekete István versei vagy műveinek részletei vagy magyar költők 

a természetről, állatokról, növényekről írt versei. A felvételeket az érintettek hozzájárulásával szeretnénk 

majd közzétenni a közös meghajtón. A felvételeket Google Drive-on 

azisvan(kukac)gmail(pont)com cím megosztással lehet benyújtani április 13-a éjfélig. 

 

Tehetséges tanulóink idén is részesülhetnek a Julianna iskola Tehetséggondozó Alapjának 

támogatásában. Várjuk azon 3–8. évfolyamos tanulók jelentkezését, akik bármilyen tevékenységben 

(tanulás, sport, művészetek stb.) tehetségesnek bizonyulnak, tehetségüket igazolni tudják, annak 

kibontakoztatásáért sokat tesznek. A jelentkezéshez egy kitöltött adatlapot kell eljuttatni az 

osztályfőnököknek. Az adatlap letölthető honlapunkról. A jelentkezést követően a Tehetséggondozó Alap 

zsűrije dönt a támogatottak köréről és a támogatás mértékéről.  Jelentkezési határidő: április 15. 

 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy adóbevallásunk során a felajánlható 1%-ot lehetőség van a 

Szabó Imre Alapítványnak (adószám: 18004755-1-42), illetve a Magyarországi Református Egyháznak 

(technikai szám: 0066) adományozni.  Előre is köszönjük, amennyiben élnek ezzel a lehetőséggel, és 

támogatják egyházunkat és iskolánkat.  

mailto:azisvan@gmail.com


Szeretettel kérünk mindenkit, hogy a szülői imakör otthon folytatódjék, most igen nagy szükség van 

minden imádságra, hisz jól tudjuk, hogy „nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” (Jakab 

5,16).  

 

Jelen helyzetünkben májusi előzetessel egyelőre nem tudunk szolgálni. 

 

Kérjük, segítsék gyermekeiket a tananyagban való haladásban, mi is megteszünk minden tőlünk telhetőt. 

Nagyon köszönjük az eddigi fáradozásaikat – nem kis kihívás ez egy családnak sem. 

Az előttünk álló időszak terheinek elviseléséhez kérjük a mi Urunk segítségét, kegyelmes szeretetét.  

Könyörögjünk együtt az Ő csodálatos, mindenek fölött való hatalmának megtapasztalásáért; 

családjainkért, szeretteinkért, országunkért. 

Jézus így bátorít bennünket: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok 

közöttük” . (Máté 18,20) 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

                                                              

                                                                                             a nevelőtestület  

Budapest, 2020. április 1.       Áldás, békesség  

 

 


