
HIRDETÉS 

Tájékoztatom diákjainkat, hogy iskolánk éves rendje szerint 2019. szeptember 24-én, 

kedden  tanári értekezlet miatt rövidített napot tartunk. Az órarend szerint első 6 órát tartjuk 

meg, a délutáni órák elmaradnak.  

Az étkezéssel kapcsolatban felhívom a figyelmet a következőkre: 

 Az órarendek összeállításánál ebben a tanévben nem lehetett elkerülni azt, hogy 

legyenek olyan csoportok, akik csak az 5. órában tudnak megebédelni. Mivel ez a 

tanóra alapvetően a Református Általános Iskola alsó tagozatának étkezési ideje, ezért 

csak a szabályok szigorú betartásával oldható meg, hogy minden diákunk meg tudjon 

ebédelni. Az 5. órában étkező diákjaink csak 12 óra 5 perctől léphetnek be az ebédlőbe, 

és az általános iskolás sor mögé kell állniuk, nem mehetnek előre! Mivel az internátusok 

12.30-tól nyitnak, a kollégiumba sem mehetnek fel!  

 Általánosságban is fegyelmezettséget kérünk az étkezésnél. Az étkezési sorban az 

érkezés sorrendjében kell mindenkinek elhelyezkednie, előre nem lehet menni! Az 

általános iskolai tanulók osztályonként ebédelnek, ezért ne álljatok  be az osztályok 

közé, illetve engedjétek, hogy a később jövő általános iskolás diákok saját osztályaikhoz 

csatlakozzanak!  

 Felhívom a figyelmet arra, hogy ebben a tanévben a Gazdasági Hivatal már nem állít ki 

nyomtatott étkezési számlát, hanem minden szülő emailben kapja meg azt. A szülők 

elektronikus címeit begyűjtöttük, már csak néhány cím hiányzik. Kérem, hogy ezeket 

sürgősen pótoljátok! Ezen a héten minden szülőnek küldünk egy próbalevelet a 

megadott címre. Kérem, hogy ha valaki a hét végéig nem kap ilyen levelet, szíveskedjék 

jelezni, csak ekkor tudjuk a hibát korrigálni!  

A szeptember 28-ára, Tokajba tervezett gyalogtúra résztvevőinek hétfőn (szeptember 23-

án) a 3. óra után megbeszélés lesz a 9.A osztálytermében. A részvétel feltétele a szülői 

nyilatkozat beadása, illetve a 2000 Ft összegű hozzájárulás befizetése.  

Ezen a héten két külföldi iskolából (Svájc, Németország) érkezik egy-egy diákcsoport. 

Kérem, hogy fogadjátok őket szeretettel! A fogadó diákokat a programokért felelős tanárok 

kérhetik el a tanórákról, hiányzásukat nem kell beírni a naplóba!  

A ránk következő hétvégén több iskolai és kollégiumi programunk lesz, ezért a kollégisták 

számára nincs hazautazás. Kivételes esetben az igazgató adhat engedélyt az eltávozásra. A 

szokásos istentiszteleti alkalmakat (szombat esti précesz, vasárnap délelőtti istentisztelet) az 

Oratóriumban tartjuk.  

Felhívom a figyelmet arra, hogy az OKTV jelentkezések határideje lejárt. Akik még nem 

adták le jelentkezésüket, minél előbb tegyék meg, mert különben nem lehet őket regisztrálni a 

nyilvántartó rendszerben! 

Több diákunk kérésére újra megpróbáljuk az iskolai kórus megszervezését. Azok 

jelentkezését várjuk, akik szívesen és örömmel énekelnek közösen, de nem tudnak erre  túl sok 

időt szánni. Terveink szerint a próbák hetente 60 percesek lesznek, a  szereplések pedig az 

iskolai ünnepségeket, istentiszteleteket színesítenék, gazdagítanák. Az érdeklődő tanulókat 

szeptember 30-án, hétfőn 16.30-kor várjuk a tetőtéri nagy előadó teremben.  
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