HIRDETÉS
Szeretettel köszöntöm tanulóinkat az új év kezdetén, mindenkinek eredményes és sikeres
félévzárást kívánok!
Köszönjük az osztályok karácsonyi műsorait! Kérem, hogy a karácsonyi díszeket minél
hamarabb szedjétek le az osztálytermekből.
A ránk következő hétvégén (január 11-12.) az internátusi tanulók számára programokat
szervezünk, nincs hazautazás. Kivételes esetben szülői kérésre az internátusok vezetői
adhatnak engedélyt az elutazásra. Pénteken este kollégiumi vetélkedőt, szombat délelőtt
asztalitenisz bajnokságot szervezünk.
Szombaton (január 11-én) 15 órától a Jégcsarnokban ingyenes korcsolyázáson vehetnek
részt diákjaink. A balesetveszély miatt csak azok a tanulók vehetnek részt ezen a rendezvényen,
akiknek szülei nyilatkoznak arról, hogy gyermekük biztonsággal korcsolyázik, nem
veszélyezteti a maga vagy mások épségét A kollégiumi tanulók már megkapták, és aláírva
visszahozták a szülői hozzájárulási nyilatkozatot. A közös korcsolyázáson a nem kollégista
tanulók is részt vehetnek. Ők a szülői nyilatkozat nyomtatványát csütörtökön a Titkárságon
vehetik át. A nyilatkozatot pénteken lehet leadni a Titkárságon. Felhívom a figyelmet a
balesetveszélyre, fokozottan vigyázzatok a magatok és mások testi épségére! Kérjük, hogy
minden korcsolyázó hozza magával érvényes egészségügyi biztosítási kártyáját!
A szombat esti précesz és a vasárnapi istentisztelet a szokásos időpontban kerül sorra.
Többször felmerült a nem kollégista tanulók szülei részéről, hogy alkalomadtán ők is szívesen
részt vennének egy szombat esti áhítaton. Szeretettel hívjuk a debreceni vagy közel lakó
diákokat és szüleiket is a 18 órakor kezdődő áhítatra az Oratóriumba.
Iskolánkban a félév lezárása a jövő hét végén, január 17-én, pénteken történik, a
szaktárgyi jegyeken addig lehet javítani. Kérem, hogy a jövő hét elején az osztályfőnökök
szedjék be a közösségi szolgálati naplókat, és rögzítsék az adatokat!
A következő tanévre történő felvételi írásbeli vizsga a 8. osztályos tanulók részére január
18-án, szombaton lesz. A dolgozatok javítása miatt diákjaink számára félévi szünetet
biztosítunk. Hazautazás pénteken, január 17-én, a szünet utáni első tanítási nap január 22,
szerda. A félévi értesítőket január 31-én, pénteken kapják meg tanulóink.
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