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H Í R L E V É L  2017/6. március 9. 

 
Tisztelt Szülők! 
 

 
Március 14-én, kedden lesz az iskolában a 48-as forradalom és szabadságharc emlékére 
rendezett ünnepség. Kérjük, hogy ezen a napon minden tanuló a Házirend értelmében 

ünneplő ruhában jöjjön iskolába (sötét nadrág vagy szoknya – nem farmer, és fehér 
ing/blúz) Az ünneplő cipőtől eltekintünk, mivel a tornateremben lesz az ünnepség. 
Természetesen mindenki kokárdát is tűzzön az ingére/blúzára! 

 
Kérjük, hogy szintén a Házirend értelmében a hiányzást követő napon, de legkésőbb az 

követő első osztályfőnöki órára az igazolást feltétlenül küldjék be, mert az e-Napló 
fokozatos bevezetése miatt az abban szereplő 2 hetes bemutatási intervallum miatt a 
később behozott igazolások már nem lesznek érvényesek, amennyiben határidő után 

kapjuk meg az igazolást, a napló nem fogja engedni a hiányzás igazolását, tehát 
igazolatlan órák keletkeznek!  

Szintén a Házirendre szeretnék utalni a szülő által igazolható 3 nap hiányzással 
kapcsolatban. A három nap összetevődhet akár három részből, akár egyben is, ezen felül 
csak orvosi igazolással vagy igazgatói egyedi engedéllyel lehet igazoltan mulasztani az 

iskolából! Az igazgatói egyedi engedélyt írásos kikérőben kell indokolni! 
Március 15-én, szerdán az iskola zárva lesz, a jövő hét többi napján órarend szerinti 
tanítás lesz! 

 
Az iskola előtti forgalmi rend változásával kapcsolatban a Közterület Felügyelet 

folyamatos ellenőrzést, első esetben figyelmeztetést, majd büntetést ígér, és a helyzet 
normalizálódásáig türelmünket kéri. 
Ezúton is jelzem, hogy az egyirányú utcában függetlenül az esetlegesen már ott 

tartózkodó autóktól, az iskola oldalán (menetirány szerinti baloldalon) tilos a parkolás! 
 

A csíksomlyói zarándoklatra zárjuk a jelentkezést, néhány hely még van, a jövő héten 
még lehet jelentkezni! 
 

Kérjük, akinek lehetősége van rá, az adója 1%-ával támogassa az iskolánkat támogató 
Szeretett Tanítvány Alapítványt adószám: 18097467-1-41, illetve a Magyar Katolikus 
Egyházat technikai szám: 0011! 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
 

 
 
 

 
 

Käfer György - igazgató 
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