A tanévzárás feladatai - KÖRÖZVÉNY

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a tanévzárás feladatairól.

Június 6-án a Díszteremben 8-16 óra között tekinthetik meg az előrehozott érettségi
vizsgát
tevő diákjaink a kijavított írásbeli érettségi dolgozatokat.

Június 7-én szerdán a Komárom-Esztergom Megyei versenyek díjátadó ünnepségét
tartják
a Díszteremben.

Június 9-én pénteken 16 00 -kor kerül sor a 8.A-B-C osztályok tanulóinak hálaadására
a Vizivárosi templomban. A szentmisére és az azt követő agapéra az osztályokat tanító
tanárokat
és a szülőket is szeretettel várjuk.

Legkésőbb június 12-13-án az osztályok tegyék rendbe a tantermeket, a padfirkákat
mossák le, a tornafelszerelést, tankönyveket vigyék haza, a faliújságra, padokra kitett
dekorációt
szedjék le.

Az iskolai szekrények kulcsait adják le névvel, olvasható számmal együtt az
osztályfőnöküknek, (ők pedig a könyvtárosoknak.)

-

A termekben levő falitérképeket vigyék vissza a tároló szekrényekbe.

A tartós tankönyveket – az érettségi tárgyakat kivéve – június 9-ig adják le
a könyvtárban. Akinek könyvtári tartozása van, annak a következő tanévben
nem áll módunkban biztosítani könyvtári tankönyvet.
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-

Június 13-án, kedden a 8. órák elmaradnak.

Június 14-én szerdán DÖK-napot tartunk. Kérem, minden osztály, minden diák
aktívan vegyen részt az iskolai életünket színesítő programon.

Június 15. tanítási napot ledolgoztuk szeptember 17-én az osztálykirándulás
szombatján.

Június 17-én, szombaton 8 00 -tól tartjuk a tanévet lezáró szentmisét,
a Te Deumot a Bazilikában. Felvonulás a Bazilikába 7 00 -től. Ez legyen alkalom a hálaadásra, az
év
során a Szentlélektől kapott kegyelmek megköszönésére. (Megjelenés ünneplő öltözetben.)
A szentmise végén tartjuk a tanévzáró ünnepélyt és elbúcsúzunk az elballagó 8.C osztályos
diákoktól. Miután együtt levonultunk az iskolába, az osztálytermekben kapjátok meg
a bizonyítványotokat, jutalmakat.

-

A bizonyítványokat csak a diákoknak vagy szüleiknek adjuk ki.

-

A nyári szünetben szerdánként 9-12-ig ügyeletet tartunk a hivatalos ügyek intézésére.

Augusztus 24-én 8 órától tartjuk a javító és osztályozó vizsgákat. Ekkor adhatnak
számot
tudásukról szintfelmérő vizsga keretében, akik emelt szintre jelentkeztek, de év végén nem
értek el
jeles vagy jó eredményt.

A tankönyveket augusztus 24-25-én vehetik át az iskolában.
(Információért figyeljék a honlapot!)

-

A szeptember havi menzabefizetés időpontja augusztus 24-25. A befizetéskor kell
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a kedvezményes étkezésre jogosító igazolást másolatban benyújtani, annak hiányában
a tanuló nem részesülhet kedvezményes étkezésben!

Tanévnyitó ünnepélyünket szeptember 1-jén, pénteken 8 00 -kor tartjuk a Bazilikában.
Pontos információkért figyeljék az iskola honlapját.

A 2017-2018-as tanév osztálykirándulása szeptember 15-16. (péntek-szombat).
Kérem, úgy tervezze mindenki az őszi programjait, hogy az osztályközösség építésében olyan
fontos tanulmányi kiránduláson senki se hiányozzon.

Kérem, hogy az Önök előtt álló vakációban vigyázzanak magukra, egymásra.
Jó pihenést kívánok Önöknek!

Esztergom, 2017. május 22.

Valkó Miklós
igazgató
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