
 
2016. szeptember 

"Istenem, gyermekségemtől tanítottál engem; mindmáig hirdetem csodáidat." 

(Zsoltárok 71,17) 
 

 

                                                       Kedves Szülők! 

 

Az új tanév kezdetén szeretettel köszöntjük Önöket. 

Iskolánk kapunyitásának kilencvenedik és a reformáció elindításának közelgő ötszázadik 

évfordulójának tanévében arra emlékeztet Isten Igéje, hogy mi, szülők és pedagógusok úgy 

lehetünk Urunk jó tanítványai, ha Őt követve, Őrá figyelve tanulunk és tanítunk, bizalommal 

adjuk tovább az örömhírt gyermekeinknek. 

 

A nyári szünidő – reménységünk szerint – áldott találkozásokat, együttléteket, testi-

lelki feltöltődést hozott mindannyiunk életében. Örömmel és hálával tekintünk vissza 

gyülekezeti heteinkre valamint az iskola által szervezett gyermektáborainkra, amelyekben 

sok áldást kaptak gyermekek és szolgálók egyaránt. Hála legyen Isten megtartó, megőrző 

szeretetéért. (A táborokról szóló beszámolókat hamarosan a honlapon is olvashatják.) 

A nyári szünetben karbantartási, felújítási munkálatok is folytak iskolánkban. 

Sor került az ebédlő festésére, a folyosók, a lépcsőházak lábazatának festésére, az 1. emeleti 

tantermek valamint a könyvtár ajtajának a mázolására, a lány- és fiúöltözők festésére.  

Vásároltunk számítógépeket, projektorokat, táblákat, iskolabútorokat valamint a felső 

tagozatos gyermekek számára fém-szekrényeket, melyek a folyosón lesznek elhelyezve. 

Kialakítottunk egy lelkészi szobát (a pénztárral szemben), ahol nyugodt, meghitt körülmények 

között beszélgethetnek az iskolalelkésszel, valamint kisebb csoport számára áhítat illetve 

imaközösség tartására is alkalmas lehet. 

A tanévkezdés személyi változásokkal is együtt jár, erről szeretnénk Önöket a 

továbbiakban tájékoztatni. Stenczer Leonóra és Blatniczky Lídia kolléganőnk másik 

munkahelyen folytatják szolgálatukat, így ettől a tanévtől már nem dolgoznak iskolánkban. 

Újonnan érkezett pedagógusaink: Pálfi Éva tanító (volt juliannás diák), aki Temesvári 

Melinda mellett fog dolgozni a 2.a osztályban; valamint Tomor Hanna tanító, aki  Kiss Anna 

Eszter párja lesz az 1.a osztályban. Fogadják őket szeretettel! 

A tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról az iskola honlapjáról már 

értesülhettek. Most itt is szeretnénk tájékoztatni a családokat a közelgő eseményekről.  

 

Augusztus 25-én, csütörtökön 12-17 óráig illetve augusztus 26-án, pénteken 7.30 

és 12 óra között lehet átvenni és kifizetni a megrendelt ruhákat. A vásárlásról helyben 

számlát vagy nyugtát kapnak.   

Ebben a tanévben ismét szeretnénk kérni a fénymásoláshoz szülői hozzájárulást, 

mely változatlanul 2.000 forint egy évre. Ezt szintén augusztus 25-én és 26-án a pénztárban 

tudják befizetni 8 és 14 óra között. 

 

Augusztus 26-án, pénteken 9–12 óráig iskolakóstolgató foglalkozást tartunk a 

leendő elsősöknek.  A gyermekeket az udvaron várják a tanító nénik 8.45-kor. 

A Molnár Antal Zeneiskolával kapcsolatos információkért, a beiratkozással 

kapcsolatos tudnivalókért kérjük, látogassanak el a zeneiskola honlapjára: www.mazene.hu. 

 

A tanévnyitó istentisztelet augusztus 28-án (vasárnap) 10 órakor lesz a 

templomban. Gyülekező: 9.30-tól juliannás egyenruhában az iskola „A” épületének 

udvarán. Az 1. osztályosokat az osztálytanítók a tanteremben várják 9.30-kor. Az elsős 

gyermekeket szüleik felkísérhetik az osztályterembe.  

http://www.mazene.hu/


 

Tankönyvek 

Reményeink szerint  a tankönyvekkel együtt érkeznek meg a fizetendő csekkek az iskolába 

(nem a szülők lakcímére). A megrendelt tankönyveket az első tanítási napon kapják meg a 

gyermekek.  Az átvételt az aláírásukkal igazolják. 

Az 1-4. osztályosok tankönyvei ingyenesek.   

A könyvekkel együtt viszik haza a csekkeket azok, akiknek fizetniük kell.   A tankönyvek 

átvételi elismervényét a szülői értekezleten a szülők írják alá. 

Idén is lehet a tankönyvek árát átutalással fizetni:  Kello 64400068-30107825-11100049.  

 

Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt. 

Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási 

jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek 

megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  

Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3. 

 

További programjaink:  

Az első tanítási nap szeptember 1-jén, csütörtökön lesz. A gyerekek hozzanak 

iskolatáskát, tolltartót, jegyzetfüzetet vagy üzenőfüzetet. Ezen a napon kapják meg a 

gyermekek a tankönyveket. Ebéd után szülői kísérettel a gyerekek hazamehetnek, az egyedül 

hazajáró gyerekeket csak a szülő írásos kérésére engedjük haza 16 óra előtt.   

 

Szülői értekezletet tartunk szeptember 1-jén (csütörtökön) az 1.a és az 1.b 

osztályosok szüleinek. 

 

Szeptember 5-én (hétfőn) szülői értekezletet tartunk 2-8. osztályos gyermekek 

szülei számára. Közös kezdés: 16.30-kor a templomban, majd 17 órától osztályonkénti 

folytatás a tantermekben. Feltétlenül számítunk mindenkinek a megjelenésére. A szülői 

értekezlet ideje alatt az iskola a gyermekfelügyeletet biztosítja, ugyanakkor kérjük, aki teheti, 

vigye el gyermekét legkésőbb 17 órakor. 

Szeptember 7-én (szerdán) és 14-én (szerdán) ebédbefizetés lesz szeptember 

hónapra. (Ebben az évben is mindig az aktuális hónapra fizetünk, erre 8-14 óráig van 

lehetőség iskolánk pénztárában.) Az ebéd ára 450 Ft/nap.   

22 napra fizetünk: 100% = 9.900 forint, 50% = 4.950 forint. Kérjük a kedves szülőket, 

legyenek szívesek az időpontokra figyelni. 

Szeptember 12-től 16-ig (hétfőtől-péntekig) egyhetes ünnepségsorozattal 

emlékezünk iskolánk alapításának 90. évfordulójára. A hét részletes programjáról a 

későbbiekben tájékozódhatnak. 

Szeptember második felében csendesnapot tartunk. Erről részletes tájékoztatást az 

osztályfőnökök adnak.  

 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a digitális naplóban hamarosan induló osztályfórumokat, az 

osztályfőnökök itt jelzik majd az osztályukban tanító szaktanárok eszközigényét. 

 

Ha valamely családban bármiféle adatváltozás történt, kérjük, jelezzék az iskolatitkárnak. 

 

Ismét figyelmükbe ajánljuk a havonkénti szülői levelet, melyben tájékoztatást kapnak az 

aktuális, soron következő programjainkról, feladatainkról. A levelek az iskola honlapján 

olvashatók. Látogassák rendszeresen honlapunkat, melyet folyamatosan frissítünk! 

 

Áldott iskolakezdést kívánunk mindenkinek szeretettel:      a nevelőtestület 

 

2016. augusztus 24.        Áldás, békesség! 
 

  


