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H Í R L E V É L  2016/5. március 1. 

 
Tisztelt Szülők! 
 
Ezúton jelzem, hogy az éves programnak megfelelően március 4-5-én les z a 
tanári lelkigyakorlat iskolánkban. 

Ennek értelmében 4-én, pénteken a tanulók számára keresztúti ájtatosság és 2 
tanítási óra lesz megtartva, kérjük ezt követően 11 óráig vigyék haza a 
gyermekeket! 

Erre a napra étkezést sem fizettek be, tehát kérjük, reggelizzenek otthon, vagy 
otthonról hozzanak reggelit magukkal a gyermekek!   

Szombaton értelemszerűen nem lesz tanítás, az iskola zárva lesz! 
 
Kérem, hogy az iskola Házirendjének néhány, az alábbiakban felsorolt pontjára 

jobban figyeljenek a következőkben: 
 

- az iskolába reggel 7,45-ig kell megérkezniük a tanulóknak; 

(Tudom, hogy az időpont függ sok esetben a változó tömegközlekedési 
lehetőségektől, de a gyermekeket rendszerre és a szabályok betartására kell 

közösen nevelnünk, és ennek fontos része az „inkább 2 perccel korábban, 
mint 10 másodperccel később” szabály. Az életben lesznek olyan feladataik, 
amelyeket nem lehet az adott időnél később elvégezni! Az utóbbi hetekben 

elég sok levelet kellett kiküldenünk a késések miatt!) 
- a tanulási idő alatt 14,30-16 óra között nem lehet elvinni a tanulókat; 

(Határozott igazgatói utasítás a portán dolgozók számára, hogy ezt az 

időintervallumot tiszteletben kell tartani! Egyértelmű szülői kérés, hogy a 
gyermekek az iskolában készítsék el a házi feladatot. Ez csak a megfelelő 

nyugalom biztosításával lehetséges! Kérem, hogy ne róják fel a portán ülő 
dolgozónak, amiért nem hívja idő előtt a gyermekeket és ne próbálják másik 
gyerekkel, vagy egyéb módon kicsempészni 16 óra előtt a tanuló 

gyermekeket. Akinek egyedi sürgős dolga van, a tájékoztató füzet útján 
reggel jelezze a tanároknak kérését és lehetőleg 14,30-kor vigye el 

gyermekét.) 
- az iskola belső területeire a tanulókon és tanárokon kívül csak 

különleges, indokolt esetben léphet be más személy; 

(Kérem, hogy éppen nyitott ajtón a gyerekek mellett, vagy egyéb indokokkal 
ne próbálják a portai dolgozókat rávenni, hogy engedjék be a családtagokat 
az intézmény belső területeire! A portai dolgozók az igazgató irányítása 

alatt, számonkérés terhe mellett végzik feladatukat! Ha valamelyik kollégát 
keresik, telefonon a portáról lehetőség van a kapcsolat felvételre, és azt 

követően a személyes beszélgetésre is!     
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

 
                                                                         Käfer György - igazgató 
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