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Hasznos tudnivalók szülőknek, diákoknak
Fontos dátumok a tanév kezdése előtt
Augusztus
23.

13:00

Javítóvizsgák előtti konzultáció

29.

8:00

Osztályozó vizsga az előrehozott érettségizőknek

24-25.
25.

8:00 órától
8:00-12:00

Javítóvizsga
Pótbeiratkozás

9:00

Különbözeti vizsgák új jelentkezőknek (gimnázium)

24-25.

9:00

1.

8:00

Gólyatábor
Szeptember
Tanévnyitó ünnepély

1.

9:00

Tanítási órák: 3-5. óra osztályfőnöki, délután igény
esetén napközi és tanszoba

✓ Gólyatábor: augusztus 24. Velence találkozás 9:00 óra Érd alsó jegypénztár. A
kitöltött Szülői nyilatkozatot mindenki hozza magával.
✓ Szeptember 1-jén a tanévnyitó ünnepség után 11.40-ig osztályfőnöki órák lesznek, a
tankönyvek is ekkor kerülnek kiosztásra.
✓ 11.40 - 13.00 óráig a beosztott ebédelési rend szerint étkeznek a tanulók. Az ebédelés
osztályonkénti pontos időpontját az osztályfőnököktől kérdezhetik meg a szülők.
✓ A tanévkezdés napjától már biztosítjuk az étkezést, az előzetes jelentkezés alapján. A
térítési díj befizetését, az étkezés lemondását továbbra is a Városi Családsegítő és
Gondozási Központon keresztül tehetik meg. Minden ezzel kapcsolatos információt a
http://vcsgk.hu oldalon megtalálnak. (Aki eddig nem igényelte a menzát gyermekének,
az még most is teheti. Ebben az esetben már az első tanítási napon tud étkezni a tanuló).
✓ Iskolánk büféje szept. 1-jétől már üzemel, Éva néni szeretettel várja a szünetekben a
diákokat sok-sok finomsággal.
✓ Tanítási napokon reggel fél 7-től biztosítunk reggeli ügyeletet, és délután is vigyázunk
azokra a gyermekekre, akik ebéd után itt maradnak. Az első tanítási napon a szülők ebéd
után elvihetik a gyerekeket az iskolából.
✓ A délutáni ügyelet: tanítási napokon a felső tagozatos tanulószobán 16 óráig, az alsó
tagozaton a napköziben 16 óráig, majd az összevont napköziben 17 óráig tart.
Kérjük a szülőket, hogy akik napközit, illetve tanulószobát igényeltek tanév végén,
azonban azt szeretnék, hogy szeptember 1-jén egyedül, vagy korábbi időpontban
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menjen haza a gyermeke, írjanak kikérőt! Csak kikérővel engedhetjük haza a gyerekeket
egyedül!
✓ Az elsős tanulók szülei, az első 2 héten bekísérhetik kisgyermekeiket a tantermekbe,
ezzel is könnyebbé téve a beszokást az iskolai életünkbe. Kérjük, hogy lehetőleg egy
tanulót csak egy szülő kísérjen. Szeptember 3. hetétől csak a szülői váróig jöhetnek be
az első osztályosok szülei is.
✓ A testnevelés órákon kötelezően viselendő zöld iskola póló Barnuczné Viski Mariann
gazdasági ügyintézőnél rendelhető szept. 1 és 30 között személyesen a gazdasági
irodában, vagy e-mailen az alábbi címen: gazdasagi@aranybatta.hu. A rendelés csak
előre történő kifizetést követően érvényes. Az árakról szept. 1-től tudunk információt
szolgáltatni.
✓ Honlapunk megújult, a régi oldalak az archívumból elérhetők
Mindenkinek örömteli találkozást az iskola- és szülőtársakkal valamint a pedagógusokkal, és
egészségben, sikerekben, fejlődésben és sok vidámságban gazdag tanévet kívánok.
Százhalombatta, 2022. augusztus 22.
Tisztelettel és üdvözlettel:
Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

