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Dél-Budai Tankerületi Központ

Kedves Kollégák!
Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!
Minden kollégának, diáknak és családjaiknak nagyon jó pihenést kívánunk!
Nyári ügyeletek:
2017. július
2017. július
2017. augusztus
2017. augusztus

5.
19.
2.
16.

szerda 9-13 óra között,
szerda 9-13 óra között,
szerda 9-13 óra között,
szerda 9-13 óra között.

2017-2018-as tanév kezdete:
Iroda: 2017. augusztus 21. 8 órától már minden nap rendelkezésre áll.
Kollégák: 2017. augusztus 24. 9 órától taláhatóak az iskolában.
Javító- és osztályozóvizsga:
2017. augusztus 25. pénteken. Az érintetteket levélben értesítjük.
Gólyatábor:
2017. augusztus 28-30. között Tatán. Tájékoztatás már megtörtént, a továbbiakban email útján
küldünk még információkat.
Tankönyvekről:
A későbbiekben közölt rend szerint az első tanítási napokon vehetik át a diákok könyveiket.
Az 1-9 évfolyamok tanulói ingyen kapják könyveiket.
10-12 évfolyamon tanulóknak augusztus havi kedvezményt igazoló iratra van szükség, ha
ingyenesek. A fizetős tanulók szeptember 1-én kapják meg a befizetési csekket.
Tanévnyitó ünnepély:
2017. szeptember 1. 8 óra.
Kérünk mindenkit, hogy ünneplő ruhában:
a lányok: fehér blúz, nyakkendő, fekete szoknya, sötét cipőben jelenjenek meg!
a fiúk: fehér ing, nyakkendő, fekete nadrág és sötét cipőben jelenjenek meg!
Az első tanítási nap 2017. szeptember 1. Az évnyitó után
a 2. és a 3. órákban osztályfőnöki órák lesznek. Ekkor lehet majd a
- Tankönyvet átvenni, a későbbiekben közölt rend szerint. Fontos, hogy a 10-12
évfolyamon a kedvezményezetteknek ekkor kell, az egy hónapnál nem régebbi
igazolásukat leadni.

-

Ekkor kell a sportegyesületi igazolásokat leadni, szülői kérelemmel, ha valaki a
délutáni iskolai sport foglalkozások alól szeretne mentességet kérni.
Ekkor kell leadni a kérelmeket.
Ekkor kell leadni a bizonyítványokat.
Ekkor kell a meghirdetett sportkörökre és szakkörökre jelentkezni.

Ebédbefizetés rendje:
2017. szeptember 1-én mindenki megkapja a befizetési csekket.

Jó pihenést kívánunk!

