
Hirdetés 

 

Iskolánkban megtörtént a félévi jegyek lezárása, ezekről hivatalosan is értesítenünk kell a 

szülőket. A félévi értesítők kiosztására pénteken (január 31. ) kerül sor. Ezen a hétvégén általános 

hazautazás lesz, kérem, hogy az értesítőkönyvet mindenki írassa alá szüleivel, és mutassa be azt 

osztályfőnökének! Január 31-én, pénteken kerül sor a félévet értékelő tanári értekezletre, ezért 

ezen a napon az 6. órák a jelzőcsengőkor érnek véget. A 7. órák megtartásáról a szaktanárok 

döntenek,  a tanulók tőlük tájékozódjanak.  

Tájékoztatom tanulóinkat, hogy megnyílt a 2020. május-júniusi érettségi időszakra való 

jelentkezést kezelő szoftver felülete. A 12. évfolyamos tanulók ezen a héten megkapják a 

jelentkezési lapot, amely tartalmazza a személyes adatokat is.  Kérem, hogy a személyes adatokat 

nagyon pontosan ellenőrizzétek, az esetleges problémákat jelentsétek! A tollal kitöltött, a tanuló 

és szülő által is aláírt jelentkezési lapot minél előbb, de legkésőbb február 4-én, kedden  kell 

leadni az  osztályfőnöknek. Az érettségi szoftverből kinyomtatott végleges, aláírt jelentkezési lap 

beadási határideje: február 13, csütörtök.  

Az előrehozott érettségi vizsgára (idegen nyelv, informatika, esetleges más tárgy)  

jelentkező 10. és 11. évfolyamos tanulók szaktanáraiknak személyesen jelezzék szándékukat! 

Tőlük üres jelentkezési lapot kapnak, amit minél előbb, de legkésőbb február 4-ig (kedd)  kell 

szülői aláírással együtt leadni a Titkárságon!  A jelentkezési lappal együtt adják le a már 

megkapott szülői nyilatkozatot, valamint az osztályozó vizsgára történő jelentkezési lapot is! A 

végleges, aláírt jelentkezési lap beadási határideje számukra is február 13, csütörtök.  

Jövő héten szerdán (február 5. ) iskolánk meghívására vendégünk lesz  Papp Lajos ismert 

szívsebész professzor, aki 11 órától iskolánk egész közössége számára tart előadást az 

Oratóriumban. Ezen a napon a 4. és 5. órák elmaradnak. Kérem, hogy az osztályok illetve 

csoportok a 3. óra után az órát tartó tanár vezetésével menjenek át az Oratóriumba.  A 6. órától az 

órák órarend szerint kerülnek megtartásra. Kérjük, hogy ebédelni mindenki csak akkor menjen, 

amikor szerdán egyébként is étkezési ideje van!  

 Befejeződött a Kárpát-medencei Oktatási Alap gyűjtése. Iskolánk tanárai és diákjai 

230.000 Ft-ot gyűjtöttek a szíriai protestáns iskolák támogatására. A Tiszántúli Református  

Egyházkerület által támogatott indiai keresztyén kollégiumok megsegítésére 100.000 Ft gyűlt 

össze.  

Mindenkinek köszönjük az adományokat és a közreműködést! 

Debrecen, 2020. január 29.       
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