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TANÉVNYITÓ, 

TANÉVKEZDÉS 

2021-2022. 

 

Tanévnyitó ünnepély ideje: 2021. szeptember 01., 8.15 

Helyszíne: az iskola belső udvara, felsősöknek: osztálytermekben 

Gyülekező: 7.45-8.00 óráig az osztályok a saját tantermükben gyülekeznek, 

ahonnan az osztályfőnök vezetésével érkeznek majd az ünnepség helyszínére az 

alsósok. A felső tagozat részére az osztálytermekben nyitjuk meg az új tanévet. 

Az osztályok tantermeiket a porta mellett és a „C” épület bejáratánál 

kifüggesztett tájékoztatók alapján találják meg. Az eligazodást felsőbb 

évfolyamos tanulók is segítik majd. 

FONTOS: az első osztályos tanulók más módon gyülekeznek. Ennek minden 

részletét megtalálják a honlapon a Leendő elsősöknek szóló tájékoztatóban. 

Az ünnepség alatt az udvaron szülők is jelen lehetnek, de az épületekbe már 

csak az elsősök szülei kísérhetik be gyermekeiket. (Ha időközben újabb 

járványügyi intézkedés történne ebben a tekintetben, azt az iskola honlapján 

közzé fogjuk tenni.) 

Az elsősökért 12.30-kor érkezhetnek az első héten szülők (szerda, csütörtök, 

péntek), a várakozó zónában vehetik át gyermekeiket. Az első napon különösen 

fontos lenne, hogy aki teheti, 12.30-kor vigye haza első osztályos gyermekét! 

A 2. évfolyamon tanulókat az első tanítási héten 13.00-tól vihetik haza. 

A 3.osztályos tanulók 13.30-tól indulhatnak haza az első héten. 

A 4. évfolyam számára 14 órakor ér véget a tanítás az első tanítási héten. 

(Testvérek esetén, a tanítóval történt egyeztetést követően, természetesen 

rugalmasan kezeljük az első heti eltávozást.) 

Az első napon kistáskában tolltartót, írólapot/ rajzlapot/ üzenőt, tízórait lehet 

hozni. Szerencsés lehet váltóruha is, hogy az ünnepség után szabadabban 

játszhassanak a gyerekek.  

2-8. évfolyamig egy erős táskát is hozzanak a tanulók, amiben a tankönyveket 

haza tudják vinni. (Lásd: alább.) 
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A délutáni tanórákat első héten (szerda, csütörtök, péntek) még rugalmasan 

kezeljük alsó tagozaton, de az alsós osztályok tanítói 16 óráig a gyerekekkel 

lesznek, hiszen sok tanuló nem él majd a korábbi hazamenetel lehetőségével. 

16-17 óráig összevont ügyeletet biztosítunk. 

 

A felső tagozatnak az első tanítási napon 4 osztályfőnöki órája lesz, ezért nekik 

délig tart a tanítás. A tankönyveket ezen a napon kapják meg, ezért hozzanak 

magukkal egy nagyobb táskát! 12 órakor tudnak ebédelni, illetve indulhatnak 

haza.  

Azon tanulók számára, akik tanulószobát igényelnek, már az első naptól 

megszervezzük ezt. Kérjük, akik tanulószobát igényelnek, az üzenő füzetben 

legyenek szívesek jelezni, hogy naponta hány óráig tartanának tanulószobára/ 

felügyeletre igényt. 

A második tanítási naptól órarend szerint zajlik majd a tanítás a felső tagozaton. 

Minden további tudnivalót az osztályfőnöktől tudhatnak meg az első tanítási 

napon. 

 

Kérjük, hogy aki a tanévre étkezést igényel gyermekének, mielőbb legyen 

szíves megrendelni azt a Településellátó Szervezet honlapján! 

 

Tankönyvek 

Az első évfolyamosok tankönyveit az első szülői értekezleten osztják ki a tanítók 

(lásd: Leendő elsősök tájékoztatója). A 2-8. évfolyamig az első tanítási napon 

kapják meg a tanulók a tankönyveket, ezért fontos, hogy az első napon egy 

erős, nagy táskával érkezzenek! 

 

Minden diákunk számára vidám tanévkezdést, tartalmas tanévet kívánunk! 

 

                                                                                                     Vezetőség 

 

 

 


