2019. május 29.
Tisztelt Szülők!
Hétfőn (június 3-án) folytatódik az épületfelújítás
a 3. fázissal, a főépület Várkörúttal párhuzamos
része tetőzetének betonnal beöntésével, majd
vasalással és betonozással a Budai úti részen. Az
esőzések ellenére az építkezés az ütemezésnek
megfelelően halad, így a főépületet hétfőtől már
nem használhatjuk.
Megköszönöm azon szülők segítségét, akik meg
tudják/tudták oldani gyermekük otthoni
felügyeletét, mert tanulóink iskolába jövő kisebbik - felével így elférünk a Szent István-téri
épületrészben. Ez azt jelenti, hogy minden
iskolába jövő tanulónak a Szent István-téri (barna)
kapun kell bejönnie, itt várjuk őket és a nap végén
itt adjuk át őket Önöknek. A két héten át tartó
iskolai, illetve külső helyszínen történő
foglalkoztatásoknak 16.00-kor van végük, így az
érintett szülőket arra kérem, hogy 16 órakor
jöjjenek gyermekükért a Szent István-téri portára, ne korábban.
A tanulócsoportok együtt mozognak, a foglalkozások utáni ügyelet 17 óráig tart.
A tanév zárásához kötődő eseményekről később még adunk részletes tájékoztatást, de már
most megerősítem, hogy a ballagás (június 15. 10 óra), a Te Deum a bizonyítványosztással
(június 19., 17 óra) az előre kihirdetett időpontban lesz a Szent Imre-, illetve a Prohászkatemplomban.
A júniusi záró két hétben iskolánk napközis ügyeletet tart, amiről levélben értesítettük a
szülőket, illetve a 135. üzenetként olvasható a honlapon.
Az iskolai adminisztrációt (pl. pénzbefizetést) az iskolatitkár az óvodai portafolyosón fogja
végezni, a kihirdetett időpontokban.
Üdvözlettel: Csák Lajos igazgató

2019. május 13.
Tisztelt Szülők!
Holnap (május 14-én, kedden) megkezdődik az épületbővítés 2. fázisa: az eddig zárt,
tornaterem melletti lépcsőház bontása, átépítése. Emiatt az iskolai és az óvodai

épületrészben
található
termek között az épületen
belüli közlekedés lehetősége
megszűnik. A 6.a és a 7.
osztály tanulói a Szent István
téri (barna, óvodai) kapun át
tudnak a termükhöz menni, a
többi osztály csak a Budai út
4. sz. alatti főbejáraton át tud
közlekedni.
Ebédeléskor
tanulóinknak az épületen
kívül kell átmenniük az
ebédlőbe; alsós osztályainkat nevelőik, felsős menzásainkat az ügyeletes pedagógusok
kísérik. A felsős tanulók közösen indulnak a portától 13.50-kor (kivéve a 6.a és a 7. osztály),
de egyénileg érkeznek vissza a főépületbe. A járdát védőkerítés választja el az úttesttől, amit
tanulóink biztonsága érdekében építettek ki. A tízórait valamennyi tanuló a saját
épületrészében kapja meg, az uzsonnát már ebédeléskor felveszik, ha hűteni kell, az ételt
hűtőbe helyezzük. Ily módon a tanítási napok folyamán nem szükséges az ebédelésen kívüli
egyéb alkalmakkor az ebédlőbe menni.
Várható május 20-tól (az elkövetkezendő hétfőtől) a Várkörútra néző 2. emeleti
tantermekből az osztályok kiköltözése az aládúcolás, illetve a tetőn folyó munkálatok miatt.
Ez a 2.a és a 2.b osztályokat érinti majd. A 2.a osztály a kápolnába költözik, a 2.b osztály pedig
a 3.b osztály termébe kerül. A 3.b osztály - az azt követő két hétre - közös elhelyezésre kerül
a 3.a osztállyal, a 3.a termében.
A Szent István téri kapu 6.30-tól van nyitva. A Szent István
téren is egész napos portaszolgálat áll majd rendelkezésre
gyermekeik biztonsága érdekében.
Üdvözlettel: Csák Lajos igazgató

2019. április 29.
Tisztelt Szülők!
Az SHS Építő Kft., mint generálkivitelező megkezdte az épület
felújítási, bővítési munkálatainak előkészítését. Tanulóink
május 10-ig (jövő hét péntekig) az udvar hátsó, játszótéri
részén keresztül tudnak az ebédlőbe menni. Az udvar első
része elzárt munkaterület. Emiatt az óvoda épülete az iskolán
keresztül már nem megközelíthető. Ugyanakkor iskolásaink az

óvoda felől május 10-ig még be tudnak jönni az iskolai részbe, a hátsó lépcsőházon keresztül.
A további lépésekről, változásokról folyamatosan adok tájékoztatást.
Üdvözlettel: Csák Lajos igazgató

2019. április 24.
Tisztelt Szülők!
Örömmel értesítem Önöket arról, hogy a holnapi napon
(csütörtökön) sor kerül az iskolánkat érintő és igen jelentős
felújítási szerződés aláírására. A felújítás része a tetőtér
beépítése, illetve közösségi termek, épületrészek
kialakítására. A felújítási munkálatok - a kivitelezési tervek
alapján - érintik az iskolában folyó pedagógiai tevékenységet,
az udvar-, illetve a teremhasználatot. A munkálatokról és az
emiatt szükségessé váló átszervezésekről - a kivitelezési
ütemterv ismeretében, - a kedves szülőket tájékoztatni
fogjuk.
Üdvözlettel: Csák Lajos igazgató

