
HIRDETÉS 

 

 Ezen a héten folytatódik a 8. osztályos tanulók számára iskolánk bemutatása. Az októberihez 

hasonlóan november 14-én és 15-én „nyitott iskolai napokat” rendezünk, lehetővé téve, hogy az 

érdeklődő diákok részt vegyenek tanóráinkon. Csütörtökön a Berettyóújfalui Református Általános 

iskola diákjai látogatják az órákat, pénteken pedig a különböző általános iskolákból nyílt napra érkező 

tanulók. Kérem tanulóinkat, hogy maximálisan működjenek együtt tanáraikkal, hogy az órák 

érdekesek, vonzóak legyenek! 

 A pénteki napon (november 15.) tartjuk a második nyílt napunkat a 8. osztályos tanulók 

számára. A program lebonyolításához, a szülők és tanulók eligazításához most is szükség van 

diákjaink segítségére. Kérem, hogy az egyes feladatokra megkért tanulóink igyekezzenek legjobb 

tudásuk szerint helytállni! 

 A jövő héten, kedden (november 19.) tanári értekezlet miatt rövidített napot tartunk. Az 1-

6. órákat órarend szerint megtartjuk, a délutáni órák elmaradnak.  

 November 29-én pénteken szülői értekezletet tartunk, amelyre minden szülőt szeretettel 

várunk. A szülői értekezleti meghívót a szülők a levelezési e-mail címükre kapják majd meg, de 

olvasható lesz az iskola honlapján is. Azokat a szülőket, akiknek gyermekeinél  tanulmányi vagy 

magatartási problémák vannak,  postai levélben tájékoztatjuk erről.   

 Amint arról már többször tájékoztatást adtunk, az étkezési számlákat ezentúl a Gazdasági 

Hivatal elektronikus úton, közvetlenül juttatja el a szülőkhöz. A szeptemberi és októberi számlák 

kiküldése megtörtént, többen jeleztek problémákat, ezeket igyekeztünk megoldani. Ha szüleitek 

egyáltalán nem kaptak volna eddig számlát, vagy a befizetésnél, csoportos beszedésnél gondok 

vannak, ezeket haladéktalanul jelezzék a Gazdasági Hivatalnak!  

 Amint diákjaink tapasztalták, iskolánk 2. emeleti folyosóin két műanyag palack és 

alumínium italos doboz préselő szerkezetet állítottunk be. Kérem, hogy használjátok ezeket, ezzel 

is segítsétek a szelektív és helykímélő hulladékgyűjtést! A használati utasítást olvassátok el és 

feltétlenül tartsátok be! 

 Felhívom a figyelmet a lift használatával kapcsolatos szaporodó visszaélésekre. A lift 

leterheltsége miatt annak használata tanulóink számára nem megengedett. A liftet kivételes esetben 

azok a tanulók használhatják, akiknek egészségügyi okokból erre külön engedélyük van. Az 

engedélyt (az orvosi igazolás bemutatásával) a Gimnázium Titkárságán lehet kérni.  

 Karácsonyhoz közeledve többféle támogatási kérelem jutott el iskolánkhoz. A szíriai 

háborúban megrongálódott egyházi iskolák, valamint a dél-indiai protestáns diákotthonok 

támogatására a szalagtűző ünnepségünkön 218.000 Ft adomány gyűlt össze. Köszönet az 

adakozóknak, erre a célra még további támogatási lehetőséget hirdetünk meg! 

Ebben az évben is csatlakozunk a Református Szeretetszolgálat és a Dorkász Segélyszervezet 

természetbeni adománygyűjtő akcióihoz. A tavalyihoz hasonlóan tartós élelmiszereket (liszt, cukor, 

olaj, száraztészta, rizs, konzervek, édesség, tea…), valamint tisztálkodási szereket (mosószer, öblítő, 

sampon, tusfürdő…) gyűjtünk. A gyűjtés a tavalyihoz hasonlóan osztálykeretben történik, és 

osztályonként 2-3 doboz megtöltését kérjük. Az osztály úgy is dönthet, hogy tanulónként 300 Ft 

összeget fizet be az osztálypénzből,  és az iskola egy tételben megvásárolja az adományozni kívánt 

dolgokat. Köszönünk minden felajánlást! 

Debrecen, 2019. november 13.    

 Győri József 

         igazgató 


