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Tárgy: Meghívó őszi szülői értekezletre 

Kedves Szülők! Gondviselők!           

Szeretettel hívom Önöket őszi szülői értekezletünkre, amelyet 2019. november 29-én, pénteken 

tartunk.  A szülői értekezlet keretében lehetőség van arra, hogy az iskola, az osztályok és az internátusok 

életével kapcsolatos kérdésekről, valamint gyermekeik tanulmányi munkájáról és magatartásáról 

tájékoztatást kapjanak a szülők. A szülői értekezlet 14 órakor kezdődik a III. emeleti Nagy 

Előadóteremben, ahol az iskola vezetői tartanak tájékoztatást aktuális kérdésekről. Erre az alkalomra 

minden szülőt szeretettel hívunk! A közös értekezlet után, várhatóan 14 óra 30 perctől az osztályok 

termeiben az osztályfőnökök adnak tájékoztatást az osztály egészét érintő kérdésekről, az aktuális 

feladatokról.  A 12. évfolyamos szülőknek évfolyamkeretben kínálunk rövid tájékoztatást a 

továbbtanulással, illetve a felsőfokú felvételi eljárással kapcsolatos legújabb fejleményekről.  A közös 

és az osztály értekezletek után 18 óráig valamennyi szaktanár a szülők rendelkezésére áll, hogy mindenki 

részletes tájékoztatást kaphasson gyermeke előmeneteléről.  Ezalatt lehetőség lesz arra is, hogy az iskola 

vezetőinek bárki jelezhesse az iskola életével kapcsolatos észrevételeit, javaslatait.  A Szülői Tanács a 

szokásos időpontban, 16.30-kor ülésezik. A szülői értekezlet után általános hazautazás lesz, tehát vidéki 

tanulóink szüleikkel együtt hazautaznak! 

Örömmel számolok be arról, hogy jól sikerültek iskolánk őszi rendezvényei, programjai.  

Felemelő volt a nagytemplomi szalagtűző ünnepély, és kellemes szórakozást nyújtott a szalagavató bál. 

Köszönjük a szülők anyagi áldozatát és támogatását, tanulóink felkészülését. Jól érezték magukat iskolánk 

német és svájci vendégdiákjai, köszönjük a vendéglátó szülők és diákok fáradozását. Sikeres volt a 

Református Iskolák Atlétikai Találkozója, melynek újra mi voltunk a házigazdái. Új kezdeményezés volt a 

két hegyvidéki gyalogtúra, amelyen összesen mintegy hatvanöt diák vett részt. Megemlékeztünk a 

Reformáció évfordulójáról, a kivégzett aradi tábornokokról, az 1956-os forradalom debreceni 

eseményeiről, valamint a Nagyerdő napjáról. Kiemelt vendégelőadóink voltak: Filep Tibor és Dr. Kubassek 

János. Két nyílt napot tartottunk az iskolánk iránt érdeklődő általános iskolás tanulók és szüleik számára, 

amihez csatlakozva négy napon biztosítottunk óralátogatásokat. Magas színvonalú volt a 8. osztályosok 

számára meghirdetett regionális angol nyelvi versenyünk.  

A közeljövő programjaiból kettőt emelek ki: 

December 7-én szombaton (országos munkanap) pályaválasztási projektnapot tartunk, amelyre 

az egyetemek, főiskolák képviselői mellett egykori diákjainkat hívjuk meg. A 9. évfolyam számára ezen a 

napon erdélyi (partiumi) kirándulást szervezünk, osztályonként különböző útvonalon. Erről a programról a 

szülőket az osztályfőnökök külön levélben tájékoztatják. A kirándulás autóbuszokkal történik, ezek 

költségeit az iskola pályázati forrásból fedezi. A belépődíjakra tanulónként 1000 Ft hozzájárulást kérünk. 

Azok a diákok utazhatnak, akiknek a szülei ehhez írásban hozzájárulnak.  

December 10-én , kedden 18 órakor a Tiszántúli Református Egyházkerület adventi hangversenyt 

szervez a Kölcsey Központban. A műsorban a debreceni református oktatási intézmények diákjai és tanárai, 

valamint helyi művészek szerepelnek. Iskolánk korlátozott számban rendelkezik belépőjegyekkel, 

amelyeket szívesen ajánlunk fel azoknak a szülőknek, akik részt kívánnak venni a rendezvényen. A 
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belépőjegyekért 500 Ft jelképes hozzájárulást kérünk, ezt az összeget jótékonysági célra fordítjuk. Kérem, 

hogy akik szívesen részt vesznek a rendezvényen, emailben jelezzék a szulok@drkg.hu címre, hogy egy 

vagy két jegyet kérnek.  

Fontosnak tartjuk diákjaink szociális érzékenységének növelését, a különböző segélyezési, 

támogatási akciókba való bevonását. A tanévnyitó istentiszteleten egy szatmárnémeti kisfiú számára 

gyűjtöttünk, 136 ezer forinttal tudtuk megtámogatni gyógykezelését. A szalagtűző ünnepségen az indiai és 

szíriai keresztyén iskolák számára hirdettünk adakozást, 217 ezer Ft gyűlt össze. Köszönet mindenkinek, 

aki hozzájárult ehhez a nagyszerű eredményhez! Folytatjuk a gyűjtést ezekre a célokra, de a korábbi 

évekhez hasonlóan csatlakozunk a Református Szeretetszolgálat és a Dorkász Segélyszervezet karácsonyi 

természetbeni adománygyűjtéséhez is. Kérem a Kedves Szülőket, hogy lehetőségeikhez képest támogassák 

ezeket a nemes kezdeményezéseket! 

Iskolánk egész közössége nevében szeretném megköszönni az ALAPÍTVÁNY A REFIÉRT 

Alapítvány (Adószám: 19128324-1-09) támogatására ebben az évben küldött adományokat. Köszönjük 

a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását, aminek összege ebben az évben 827 860  Ft volt. A tavaly 

megkapott összeget új számítógépek és sportszerek vásárlására, valamint  könyvtárfejlesztésre fordítottuk. 

A most beérkezett felajánlást a fizikaszertár bővítésére, új eszközök vásárlására tervezzük felhasználni.  

Hasonlóképpen köszönjük az ORANDO ET LABORANDO Alapítvány  (Adószám: 19123570-

1-09) részére eljuttatott adományokat, valamint a 184 317  Ft összegű 1%-os felajánlást, amit rászoruló 

tanulóink segélyezésére fordítottunk. A szülői értekezletkor mindkét alapítvány befizetési csekkjei 

hozzáférhetőek lesznek.  

Felhívom a figyelmet az étkezési díjak rendszeres fizetésére. Eddig két hónap (szeptember, 

október) díjainak számlázása történt meg. Amint várható volt, az automatikus számlakiküldési rendszerre 

történő átállás nem volt zökkenőmentes. A számunkra ismertté vált gondokat, nehézségeket  igyekeztünk 

megoldani, illetve jelezni a Gazdasági Hivatalnak. Különösen a csoportos beszedést választókat kérjük arra, 

hogy ellenőrizzék: megtörtént-e a számlák összegének „leemelése”. Kérem, hogy minden problémát 

szíveskedjenek közölni  a Gimnázium Titkárságával! A szülői értekezlet napján a Gazdasági Hivatal 10 és 

16 óra között a szülők rendelkezésére áll, hogy a még rendezetlen kérdéseket személyesen is 

megbeszélhessék.  

Az étkezési rendelések kapcsán merült fel egy eddig nem tapasztalt jelenség: Olyan tanulók is 

kaptak számlát, akik nem rendeltek étkezést. Kiderült, hogy több esetben osztálytársak rendeltek a távol 

lévő társak helyett, akik végül nem is kívántak nálunk ebédelni. Mivel az aláírt rendelést nem vonták vissza, 

egy egész havi étkezést kiszámláztak.  Kérem, tudatosítsák gyermekeikben, hogy ne kövessenek el ilyen 

felelőtlen dolgokat! A más nevében történt aláírásnak is komoly anyagi következménye van, valakinek 

mindig ki kell fizetnie a számlát!  

Kedves Szülők! 

A korábbi években a meghívóhoz csatoltuk a tanulók magatartásával, tanulmányi előmenetelével 

kapcsolatos osztályfőnöki, internátusi véleményeket. Ebben a tanévben áttértünk az elektronikus levélben 

történő küldésre, ezt a levelet is így kézbesítjük. Amennyiben gyermekükkel kapcsolatban személyre 

szóló közölnivalónk van, azt postai levélben fogjuk elküldeni.  

Kérem, hogy tanulmányi problémák esetén igyekezzenek a szaktanárokkal személyesen is 

találkozni! Amennyiben a szülői értekezleten nem tudnának jelen lenni, a fogadóóráik időpontjában 

kereshetik tanárainkat. A tanári fogadóórák időpontjai az iskola honlapján olvashatók. 

 A személyes találkozás reményében ismétlem meg meghívásomat, és szeretettel várom Önöket 

iskolánk vezetése és Nevelőtestülete nevében: 

 

Debrecen, 2019. november 20.  

         Győri József 

  igazgató 
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