
Hirdetés 

 

Tájékoztatom diákjainkat, hogy iskolánkban a szaktárgyi jegyek lezárása a hét végéig,  a 

magatartás és szorgalom  jegyeké 2020. január 21-én, az osztályozó értekezleten történik.  Az 

osztályfőnökök szedjék be és aktualizálják a közösségi szolgálati naplókat! Az Értesítőkönyveket 

csak január 27-én szedjék be, mert a félévi osztályzatokról szóló értesítőket január 31-én kapják 

meg a tanulók!  

A ránk következő szombaton (január 18.) iskolánk tantermeiben központi írásbeli 

felvételit írnak a 8. osztályos tanulók.  Kérem, hogy minden osztály szedje le terméből a karácsonyi 

díszeket, és minden személyes tárgyat (könyv, füzet, ruha…) rakjanak be a diákok a szekrényeikbe! 

Kérem, hogy pénteken az utolsó óra után minden termet rendezetten, tisztán hagyjatok, a székeket 

rakjátok fel a padokra! A termekben hagyott tárgyakat összegyűjtjük, értük felelősséget nem 

vállalunk.  

A felvételi dolgozatok javítása és az osztályozó értekezlet miatt félévi szünetet kapnak 

tanulóink január 20-án és 21-én.  A kollégisták a szokásos időpontban kedden estére érjenek 

vissza!  

Felhívom a figyelmet arra, hogy a következő héten, január 23. és 26. között (csütörtök-

vasárnap) félévkezdő csendesnapokat tartunk a Kollégium Oratóriumában több lelkipásztor 

szolgálatával. Vasárnap úrvacsorás közös istentisztelet zárja az alkalmakat. A csendesnapok 

részletes programja a hirdetőtáblákán lesz olvasható. Tavalyhoz hasonlóan csütörtökön és pénteken 

8 órakor kezdődnek az alkalmak, szombaton 18 órakor, vasárnap 9 órakor. Csütörtökön és pénteken 

a 2. órával folytatódik a tanítás. A hétköznapi alkalmakon nincs öltözködési előírás, a  vasárnapi 

alkalmon az iskolai  egyenruha viselete kötelező.  

Kérem, hogy az Oratóriumban  osztályok szerint helyezkedjetek el, és az énektanulás miatt 

a kezdés előtt 15 perccel foglaljátok el helyeteket! A részvétel minden tanulónk számára 

valamennyi alkalmon kötelező! Azoknak a bejáró tanulóknak a szülei, akiknek a közlekedési 

nehézségek miatt a szombat esti részvételük körülményes, az értesítőkönyvben írásban kérhetik az 

osztályfőnöktől a  szombat esti alkalomról szóló felmentést.  

A csendesnapi program része a NEONHAL keresztyén ifjúsági együttes koncertje, 

amelyre január 24-én, pénteken 19 órakor kerül sor az Auditóriumban. Erre az alkalomra is 

szeretettel hívogatjuk iskolánk tanulóit!  

 

Végzős tanulóink számára ebben az évben is kiírásra kerül a Dr. Szendi Balázs-díj és a Dr. 

Tóth Kálmán-díj. A kiírások, illetve a pályázati űrlapok megtekinthetők az osztályfőnököknél, a 

Titkárságon, valamint az iskola honlapján! A pályázatok beadási határideje: 2020. január 27, hétfő! 

 

Debrecen, 2020. január 15. 
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