
Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019-2020. tanévben a digitális munkarend június 15-én véget 

ért. A mai naptól megkezdődött a VAKÁCIÓ, a jól megérdemelt pihenés! 

A bizonyítványokat csak a 8. évfolyamos tanulók részére osztjuk ki az előzetesen jelzett 

időpontban. A diákok tanév végi eredményei június 19-én, pénteken a Kréta felületen 

megtekinthetők lesznek.  

Az iskolában maradt taneszközöket, felszereléseket június 18-tól 22-ig, 8 és 16 óra között 

lehet elvinni a tanteremből. 

A javítóvizsgára kötelezett tanulóknak a nyáron tanulni kell. A tanulást segítő követelményeket, 

feladatlapokat a Google tanteremben és a Kréta felületen keresztül továbbítjuk. Ha a szaktanár 

jelzi, hogy papír alapon is kér feladatokat, akkor azért be kell jönni az iskolába. 

A következő tanévhez szükséges taneszközök jegyzékei megtalálhatók lesznek az iskola 

honlapján.  

A nyár folyamán hivatalos ügyeket személyesen az alábbi időpontokban lehet intézni az 

iskolában: június 24. szerda, július 8. szerda, július 22. szerda, augusztus 5. szerda, augusztus 

19. szerda 9-től 13 óráig. 

A javítóvizsga előtt augusztus 24-én, hétfőn és 25-én, kedden 8-tól 10 óráig felzárkóztató 

foglalkozásokat szervezünk az iskolában, melyre várjuk a diákokat.  

A javítóvizsga időpontja: 2020. augusztus 26. szerda 8 óra 

A tanévzáróval egybekötött tanévnyitó ünnepélyt augusztus 31-én, hétfőn 9 órától tartjuk. 

A 2020-2021. tanév 1. napja szeptember 1-én, kedden 8 órakor kezdődik. A tankönyvek 

kiosztása is ekkor történik majd. 

A nyár során számos tábor szolgálja a gyermekek hasznos időtöltését. Ezekről részletes 

információkat a honlapon találnak. 

- Iskolai Erzsébet napközis tábor elbírálás alatt 

június 29-től 7 héten  

Az előzetesen jelentkező diákok részére kötelező a részvétel, kizárólag orvosi igazolást 

fogadunk el a távolmaradás okaként. 

- Élménytábor 

június 22-26.; naponta változó helyszínen; 32.000 Ft/fő 

- Kresz tábor  

július 6-tól 3 héten; Szigetszentmiklós; 45.000 Ft/fő 

- Tánc tábor 

június 22-26.; Szent István Általános Iskola; ingyenes, csak az étkezést kell fizetni 

- Városi tábor 

július 6-tól 6 héten; Ifjúsági Élmény Tábor Szigethalom; 23.000 Ft/fő 

 

Mindenkinek tartalmas nyarat, sok szép élményt és feltöltődő pihenést kívánunk a nyárra. 

     

    Tisztelettel: 

       Intézményvezetés 

    


