
 
 

 

 „…mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.” 

(1 Thessalonika 5,15) 

 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket februári levelünkkel.  

Szeretnénk néhány gondolattal visszatekinteni januári eseményeinkre. Nehéz hetek 

vannak mögöttünk sok diák és pedagógus betegsége, karanténba került osztályok helyzete 

miatt. Mindezek ellenére igyekszünk lehetőséget adni pótlásra, felzárkóztatásra minden 

tanulónknak. 

 

Nyolcadikos diákjaink megírták a központi felvételi vizsgát matematikából valamint 

magyar nyelv és irodalomból. Köszönjük mindazoknak, akik imádságban hordozták 

gyermekeinket ezen az erőpróbán.  

 

Megtartottuk az osztályozó értekezleteket alsó és felső tagozaton, valamint a félévzáró 

nevelőtestületi értekezletünket. Istennek hála, eredményes félévet zárhattunk, diákjaink 

többsége ismét szépen teljesített. 

  

A második félév január 24-én kezdődött. Január 28-án hazaküldtük a gyerekekkel a félévi 

értesítőt egy példányban, melyet nem kell visszaküldeni. A félévi eredmények a digitális 

naplóban is megtekinthetők. 

 

A 2. félévben a 7. évfolyamon elkezdjük a felvételi előkészítőt matematikából és 

magyarból. Készülünk az év végi vizsgákra (6. évfolyam történelem / 7. évfolyam magyar 

/ 8. évfolyam angol). 

 

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

lehetőség van a Szabó Imre Alapítványnak (adószám: 18004755-1-42) adományozni, 

külön kérjük Önöket, hogy a Magyarországi Református Egyházat (technikai szám: 0066) 

akkor is jelöljék meg, ha felajánlható adójuk nem is lenne. Előre is köszönjük, amennyiben 

élnek ezzel a lehetőséggel, és támogatják egyházunkat és iskolánkat.  

Szeretettel kérjük Önöket, hogy vállalt alapítványi befizetéseiket is pótolják. 

Köszönjük azoknak, akik rendszeresen küldik adományukat. 

 

Februári programjaink: 

 

Február 1-től (kedd) 3-ig (csütörtök) szülői értekezleteket tartunk, ezek időpontjáról 

az osztályfőnökök már tájékoztatták Önöket. Minden értekezlet online formában lesz 

megtartva. 



 

Február hónapban 18 napra fizetünk: 100%=10.620 forint, 50%= 5.310 forint.  

Az étkezés befizetésére továbbra is csak átutalással és banki befizetéssel van lehetőség.  

 

Február 4-én (pénteken) iskolánkból sok csapat vesz részt a Bolyai 

Természettudományi Csapatverseny körzeti döntőjén. Az érintett gyermekek szüleit a 

szaktanárok tájékoztatják a részletekről.  

Február 7-én Zrínyi matematikaverseny 1. fordulója itt az iskolában. 

 

Február 8-án (kedden) szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör 

következő alkalmára.  

 

Február 9-én (szerdán) Ovi-suli program leendő elsősöknek regisztrációval 

(beiratkozas@juliannaiskola.hu) a Covid-helyzet függvényében. 

 

Február 14-én (hétfőn) és 15-én (kedden) tartjuk a nyolcadikosok matematika 

beszámolóját. 

 

Február 16-án (szerdán) ünnepeljük hagyományos Julianna-napunkat. A délelőtti 

tanítás után farsangi mulatság lesz iskolánkban. A gyerekeket és szülőket az 

osztályfőnökök tájékoztatják a részletekről. 

A felső tagozatos osztályokból a következőket kérjük: 

- osztályonként 10 db tombola ajándékot felajánlásként február 14-ig 

- osztályonként 20 db egyenként csomagolt apró csokit, nápolyit, müzliszeletet.... (ne 

mogyorósat) 

 

Február 16-án Keresztkérdések tanfolyam indul. A fasori gyülekezet vár mindenkit, akit 

szeretne közelebbről megismerkedni keresztyén hitünkkel. Bővebb információ a fasor.hu 

honlapon található. 

 

Február 17-18-án tanítás nélküli munkanapok lesznek, ekkor a gyerekek nem jönnek 

iskolába. 

 

Február 18-án (pénteken) az iskola vezetősége továbbítja a 8. osztályos tanulók 

jelentkezési lapját a középiskoláknak.  

 

Szeretettel hívogatjuk Önöket a február 21-től (hétfő) 25-ig (péntek) tartó hitmélyítő 

hétre a fasori gyülekezetbe. Igény szerint gyermekmegőrzés lesz. 

 

Február 23-án (szerdán) Ovi-suli program leendő elsősöknek regisztrációval; a 

Covid-helyzet függvényében. 

Kérjük, hogy a leendő első osztályosok az iskola honlapján található online jelentkezési 

lapot töltsék ki. 

 

 

Néhány márciusi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

Március 1.kedd: Julianna Házi Énekverseny - alsó tagozat  

Március 3.csütörtök: Julianna Házi Énekverseny - felső tagozat 
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Március 7-11. Pénzügyi témahét 

Március 8. kedd: szülői imakör  

Március 9. szerda: Ovi-suli program    

Március 11. péntek: megemlékezés az 1848. évi pesti forradalomról, osztályfényképezés 

Március 14. hétfő: munkaszüneti nap (heti pihenőnap, áthelyezett) 

Március 15. kedd: munkaszüneti nap, országos ünnep  

Március 26. szombat: Munkanap március 14. helyett 

Pályaválasztási nap (rövidített nap 8-11 óráig) 

 

Felvételi beszélgetések az első osztályba jelentkezőknek: márciusban folyamatosan 

 

 

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés napokat kívánunk szeretettel:  

 

a nevelőtestület 

 

Budapest, 2022. február 1.        Áldás, békesség! 

 

 


