2020. június
Hálaadással áldozzál az Istennek,
és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!
(Zsoltárok 50,14)
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket a tanév utolsó szülői levelével.
Március közepén, amikor elkezdődött az otthoni tanulásunk, a Bibliaolvasó kalauz szerint az
egyik napi Ige arról szólt, hogy Jézus meggyógyította a hozzá könyörgő tíz leprást. De csak az
egyik ment vissza hozzá megköszönni: leborult, hálát adott neki, és fennhangon dicsőítette az
Istent.
A közelmúlt megrendítő eseményei és próbatételei indítsanak valamennyiünket arra, hogy a
választott zsoltárvers szerint éljük az életünket ezután – és ne maradjon más, csakis a dicsőítés!
Az alábbiakban a tanév zárásával kapcsolatos fontos tudnivalókat tesszük közzé. Kérjük, hogy
figyeljenek a megadott időpontok pontos betartására.
Tanév végi teendők, fontos információk
Ahogy korábban megírtuk, iskolánkban az azt igénylők számára ügyeletet biztosítunk 06.0206.26 közötti időszakban. Szeretettel emlékeztetjük Önöket, hogy igényeiket az EZEN a
linken elérhető online kérdőíven keresztül juttathatják el nekünk legkésőbb május 25. (hétfő)
éjfélig.
A szoros határidőt szervezési okokból adtuk meg, ügyeletei igényt indokolt esetben később is
befogadunk.
Kérjük, hogy az ügyeletet gyermekeik számára csak azok vegyék igénybe, akiknek az a munkába
járás miatt elengedhetetlenül fontos.
Június első két hetében folytatjuk a digitális munkarendet. A pedagógusok kevesebb, főként
gyakorló, szorgalmi feladatokat adnak majd a gyerekeknek. Június 16-án kezdődik a nyári
szünet.
Az iskola épületébe alapos takarítás és fertőtlenítés után várjuk vissza tanulóinkat.
Kérjük, hogy gyermekeik hozzanak maszkot magukkal. A bejáratnál kézfertőtlenítő szert
biztosítunk, valamint a tantermekben biztosítjuk a távolságtartást.
Június 8-án és 9-én 9-12 óra között meghatározott beosztás
felsős gyerekeket az iskolába az alábbi dolgok elrendezése végett:

szerint

várjuk

a

Minden felső tagozatos tanulónak le kell adnia a szekrénykulcsát az osztályfőnökénél. Az
iskolánkból távozó tanulók a kulcs fejében visszakapják a 3000 Ft kauciót, az itt maradók
kaucióját átvisszük a következő tanévre. A szekrényeket teljesen ki kell üríteni és ki kell
takarítani (törlőkendőket biztosítunk), a tanteremből is haza kell vinni mindent. Sok elhagyott
ruhadarab, cipő, köpeny, tornapóló keresi a gazdáját. Ezeket a bejáratnál helyezzük el, kérjük,
nézzék át.
A könyvtári könyveket is visszavárjuk a felső tagozatosoktól ugyanebben az
időpontban.
Az osztályfőnökök az alábbi beosztás szerint várják a felső tagozatos gyerekeket:
Június 8. (hétfő) 9:00 óra 5.a, 6.a
Június 8. (hétfő) 11:00 óra 5.b, 6.b

Június 9. (kedd) 9:00 óra 7.a, 8.a
Június 9. (kedd) 11:00 óra 7.b, 8.b
Az alsó tagozatos tanulók a könyvtári könyveket június 10-én 8:00 és 14:00 óra között
hozzák vissza. Az iskolában maradt felszereléseket ezen a napon, vagy a bizonyítványosztás
után vigyék haza.
Minden tanulótól kérjük a könyvtárból kikölcsönzött tartós tankönyvek visszahozatalát is. A
visszahozandó könyvekről hamarosan osztályonként emlékeztetőt kapnak a tanulók.
A digitális munkarend idejére kiadott laptopokat szintén a fent megadott időpontokban kell
visszahozni.
Az elmaradt kirándulásokat megpróbáljuk ősszel megszervezni. Erről az osztályfőnökök
adnak majd bővebb tájékoztatást.
A május 21-i tisztifőorvosi tájékoztatás alapján, iskolánk védőnőjével egyeztetve, várható, hogy
a hetedikesek a tanév vége előtt megkapják az elmaradt védőoltásokat. Az oltásokat a
tanulók az iskolában fogják megkapni (amennyiben a kötelező oltás esetében nincs orvosi
ellenjavallat, illetve akiknek szülei kérték lányuk számára a HPV elleni védőoltást). Az oltás
pontos menetrendjéről a védőnői szolgálat még nem kapott eligazítást. Amennyiben megkapjuk
az információt, annak ismeretében adunk további tájékoztatást.
Hagyományos tanévzáró ünnepséget nem tartunk.
Bizonyítványosztásra június 16-án (kedden) kerül sor az alábbi beosztás szerint.
08:30 - 1. osztályosok
09:30 - 2. osztályosok
10:30 - 3. osztályosok
11:30 - 4. osztályosok
13:00 - 5. osztályosok
14:00 - 6. osztályosok
15:00 - 7. osztályosok
A bizonyítványosztásra legfeljebb egy szülő kísérheti el gyermekét. Több gyermek esetén
mindkét szülő eljöhet. A megrendelt osztályképeket is ekkor vehetik át a titkárságon a pontos
összeg befizetése után.
A nyolcadikosok bizonyítványát a ballagási ünnepséget követően adjuk át.
„Az év juliannás diákja” verseny eredményét a tanév végi Juliskolában jelentetjük meg,
valamint az osztályfőnökök kihirdetik a bizonyítványosztáskor. Az iskolaújságot a gyerekek a
bizonyítványosztáskor kapják meg.
A ballagási ünnepséget június 17-én szerdán 15 órától tartjuk meg a templomban. Az
ünnepségre csak a nevelőtestület tagjait, a nyolcadikos ballagókat és szüleiket valamint a
búcsúztatón közreműködő hetedikes tanulókat várjuk.
A tervezett nyári táboraink egy része meg lesz tartva. A táborokkal kapcsolatos aktuális
információkat a honlapunkon teszünk közzé.
Minden kedves családnak egészséges, nyugodt, békés nyarat kívánunk szeretettel:

2020. május 25.

a nevelőtestület
Áldás, békesség

