
AZ ELSŐ TANÍTÁSI NAP – 2020. szeptember 1. (kedd) 
Érkezés az iskolába 7.45-ig. Tanulóink azonnal az osztálytermeikbe mennek. 
Az 1., 2. és 3. órában: órák az osztályfőnökökkel. 
1. évfolyam: a tanórák vége 16.00, gyermekükért ekkorra jöhetnek. 

Hozni kell: olvasókönyvet, matematika tankönyvet, tolltartót és írólapokat. 
2-4. évfolyam: a foglalkozások vége 16.00, a gyermeket ekkor lehet hazavinni. (17.00 óráig – 
a megszokott módon – ügyeletet tartunk, emeleti tantermekben, a Budai úti épületben.) 

Hozni kell: tolltartót, az üzenőfüzetet (A/5 vonalas) és az olvasókönyvet. 
5-8. évfolyam: valamennyi felső tagozatos osztályunknak 6 órája lesz, a tanórák 13.45-kor 
fejeződnek be. A tanulószobák – 5.ab, 6.a, 6.b osztály – működnek, 16 óráig.  
(Szükség esetén 7. és 8. osztályosaink is tudnak maradni.) 

Hozni kell: üres órarendet, tolltartót, kis vonalzót, az üzenőfüzetet (A/5 vonalas) és az 
alábbi felszerelést: 

5.a osztály: matematika tankönyv + füzet, testnevelés felszerelés (+ osztályfőnöki) 
5.b osztály: történelem (nem szükséges felsz.), testnevelés felsz. (+ informatikaóra) 
6.a osztály: természetismeret tankönyv + füzet (+ rajz- és technikaóra) 
6.b osztály: természetismeret / matematika tankönyv + füzet (+ informatikaóra) 
7.a osztály: kémia / biológia tankönyv + füzet, testnevelés felszerelés 
7.b osztály: matematika / ének tankönyv + füzet, testnevelés felszerelés 
8.a osztály: magyar nyelv / matematika / angol tankönyv + füzet 
8.b osztály: irodalom / angol tankönyv + füzet (+ rajzóra) 
Kérem, hogy gyermekük hozza magával a bizonyítványát (az 1. osztályosok kivételével)! 
A tanórák után azok a tanulók étkezhetnek, akik jelezték erre irányuló szándékukat! 
A tanév rendjéről (szünetek, szülői értekezletek, fogadóórák, tanári névsor, tervezett kiemelt 
események) szóló tájékoztatót az iskolai honlapról (Munkarend/Iskola/Éves tanrend) tudják 
a szülők letölteni! 
Kérem a szülőktől, hogy a Tanulói adategyeztető űrlapot a mozaNapló, KIR kitöltéséhez, 
szept. 4-ig feltétlenül töltsék ki! (eÜgyintézés / Adategyeztető lap)! 
A délutáni foglalkozások alóli felmentéshez szükséges 1. heti űrlapot kérem, hogy aug. 
31-én töltsék ki, mert az első tanítási napon már ennek alapján engedjük haza a 
tanulókat! (eÜgyintézés / Felmentés foglalkozás alól) 
Szülői értekezletek (Teams: videokonferencia): 
1. évfolyam: szeptember 1. (hétfő), 17.00 
2-4. évfolyam: szeptember 8. (kedd) 17.00 
5-8. évfolyam: szeptember 9. (szerda) 17.00 
Valamennyi tanulónknak és szüleiknek is sikeres tanévet kívánok! 

Székesfehérvár, 2020. augusztus 30.     Csák Lajos igazgató 


