Szülői értekezlet a leendő 9. évfolyamosok szüleinek
1. Bemutatkozás
2. Dóri Péterné (Ildikó) védőnő
3. Nyári gyakorlatot a szakközepes (szakgimnáziumi) tanulók is kötelesek teljesíteni: június
végén, július elején
4. A házirend megtalálható iskolánk honlapján, de engedjék meg, hogy a legfontosabb
elemeit kiemeljem:
 érkezés az órakezdés előtt 10 perccel
 belépőkártya használata kötelező (szeptember első hetében kapják meg 300 Ft
ellenében)
 a kapcsolattartás eszközei: ellenőrző könyv, elektronikus napló (ehhez
felhasználóneveket és kódokat szintén szeptember első heteiben fognak kapni)
 fogadónapot évente kétszer (november és március) tartunk
 szülői értekezleteket minimum kétszer tartunk évente
 a felmentések leadási határideje szeptember vége (testnevelés, diszgráfia,
diszkalkúlia …) minden esetben a szakvélemény mellé az igazgatónőnek címzett
kérvényben kell a szülőknek megfogalmazni, hogy milyen könnyítést is kérnek
valójában a gyermekük számára.
 hiányzás:
 telefonon jelezzék az osztályfőnököknek, hogy miért hiányzik a gyermek
 az igazolásokat szülői aláírással a hiányzást követő első osztályfőnöki órán
kell leadni
 a késések (percek) összeadódnak
 10 óra igazolatlan mulasztás után értesítenünk kell a kormányhivatalt, 30
óra után a jegyzőt, 50 óra után megvonják a családi pótlékot
 amennyiben a mulasztás egy adott tantárgyból meghaladja az óraszám
30%-át, a tanuló nem lesz osztályozható (vizsgáznia kell)
 az összes mulasztás (igazolt és igazolatlan együtt) nem haladhatja meg a
250 órát (ha mégis, akkor nem osztályozható a tanuló)
 testnevelés heti 5 óra, kötelezően Ganzos pólóban, amelyet 1500 Ft/db áron
tudnak megvenni a beiratkozáskor. A tornaterembe utcai cipőben nem léphetnek
be a gyerekek. (A felmentéseket intézzék, a szakorvosokat mielőbb keressék fel)
 az iskolába hozott értékekért felelősséget nem vállalunk
 az iskolai ünnepélyeken megjelenés: sötét nadrág/szoknya, fehér ing/blúz
 a hétköznapi öltözék is legyen helyhez és alkalomhoz illő, rendezett

 a rongálásokat meg kell téríteni
 a dohányzást törvény tiltja (elektromos cigarettát is)
 az iskola épületei között csak a zebrán, és csak tanári engedéllyel lehet közlekedni
 tanítási idő alatt nem szabad elhagyni az épületeket
5. ebédelési lehetőség (Krisztina összeállítása) + A épület büfé
6. Örökös Ökoiskola vagyunk, szelektív gyűjtjük a hulladékot
7. a diákigazolványok igénylése az okmányirodákban történik, ott kapnak egy
nyomtatványt, amit be kell hozni a beiratkozáskor
8. A beiratkozás: 2016. június 22-23. (szerda – csütörtök) 9:00 – 13:00, A009 terem
9. Az alapítványunknak fizetett hozzájárulásokat a tanulók jutalmazására, táboroztatására
szoktuk fordítani
10. Tankönyvrendelés – Józsa Sára
11. Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. 9:00 A épület udvara
12. Minden egyéb, el nem hangzott információt megtalálnak iskolánk honlapján, vagy
érdeklődjenek a titkárságon.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!

Vass Mária

