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Kedves Diákok, Tisztelt Szülők! 

Először is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. Azt gondolom senki nem bánja, hogy véget 

ért az előző év. Sokat lehetni írni a nehézségekről, gondokról, de mivel valószínűleg mindenkinek 

megvan a saját problémája, fájó története az elmúlt időszakról, inkább tekintsünk előre, bízva abban, 

hogy ettől már csak jobb jöhet. 

Január 4-én megkezdjük az új évet, de az oktatás még digitálisan folytatódik. Sok a bizonytalanság, de 

a hírek alapján január 11-től várhatóan visszatér az élet az iskola falai közé. Amennyiben így lesz, a 

tanári kar felkészülten és nagy várakozással, lelkesedéssel áll a kihívások elé, az iskola épülete pedig 

fertőtlenítve, kitakarítva várja a tanulók érkezését. A tervek szerint 11-e még csak „bemelegítés” napja, 

minden osztálynak csak az osztályfőnökével lesz órája, abból a célból, hogy beszélgethessetek, 

megosszátok egymással az elmúlt időszak tapasztalatait, s megvitassátok a közelgő feladatokat. 

Reméljük mindenki egészségesen, tettre készen jön majd iskolába. 

Nem lesz könnyű az előttünk álló időszak sem. Január 21-ig mindenkinek meg kell írnia minden 

tantárgyból a féléves vizsgadolgozatát, hiszen 22-én véget ér az első félév. Van azért egy jó hír is: január 

8-án (pénteken) tanítási szünet lesz, mert a sikeres évindítás érdekében mi tanárok is értekezünk. 

Ebben a kis táblázatban összefoglalom a várható januári történéseket, menetrendet: 

Dátum Esemény 

2021.01.04 Első tanítási nap (on-line formában) 

2021.01.08 Tanítási szünet (tantestületi értekezlet) 

2021.01.11 Tanítási nap (tantermi, osztályfőnöki órákkal) 

2021.01.12 Féléves írásbeli vizsgák 1. nap 

2021.01.13 OPEN DAY – Bemutató nap 8. osztályosoknak 

2021.01.20 OPEN DAY – Bemutató nap 8. osztályosoknak 

2021.01.21 Féléves írásbeli vizsgák utolsó nap 

2021.01.22 Tanítási év első félévének vége 

2021.01.25-29 A félévi értesítők kiosztása 

Ha a körülmények úgy alakulnak „… a változtatás jogát fenntartjuk!” 

Engedjétek meg, hogy egy örömteli eseményről is beszámoljak, mely büszkeséggel töltheti el iskolánk 

valamennyi tanárát, diákját. Mivel 2020 májusában elmaradtak az előrehozott érettségik, ezért 

iskolánk részt vett az őszi érettségi időszak lebonyolításában is. Iskolánk harmincnyolc végzős, s kettő 

tizenegyedik osztályos tanulója sikeres érettségi vizsgát tett, angol nyelv, informatika és földrajz 

tantárgyból. (A jelenlegi jogszabályok, csak ezekre a tantárgyakra adnak lehetőséget.) Nagyon büszkék 

vagyunk rájuk és a felkészítő, vizsgáztató tanáraikra. A dicsőítő szavak helyett jöjjenek a tények: 



Tantárgy Vizsgafeleletek Átlag 

Angol nyelv 40 4,325 

Informatika 11 4 

Földrajz 1 4 

Mindösszesen: 52 4,25 

A sikeres érettségi vizsgát tett tanulók megkönnyítették a dolgukat, hisz az adott tantárgy(ak)ból 

felmentésre jogosultak (már meg is kapták), valamint ha a továbbtanulásuk azt igényli, kockázat nélkül 

jelentkezhetnek emelt szintű érettségire, ahol angolból akár középfokú nyelvvizsgát is szerezhetnek. 

Gratulálunk Nekik, és arra buzdítanánk a jelenlegi 11. osztályosokat, hogy jelentkezzetek előrehozott 

érettségire. Folytassátok ezt a nagyon szép, évek óta tartó hagyományt! 

Kedves leendő diákjaink, nyolcadikosok! 

Életetek során talán most, először kell olyan döntést hoznotok, (a szüleitekkel együtt) ami nagy 

hatással lesz a következő éveitekre, de valószínűleg egész életetekre is. A felelősségteljes döntés 

érdekében, adunk egy kis segítséget, hogy a számotokra legjobb megoldás születhessen. 

Sokan telefonáltak, érdeklődtek, hogy a járvány miatt elmaradt nyílt napok helyett hogyan tudnának 

mégis bejönni és órákat megnézni az iskolánkba. Remélhetőleg, januárban lesz erre lehetőség. 

Két napon: január 13-án és 20-án 1400 tól sok szeretettel várunk minden érdeklődőt iskolánkban.  

A program: 

1400 – 1445: Tanóra megtekintése 

1500-1545:  Tanóra megtekintése 

1545:  Tájékoztatás: iskolánk bemutatása, tájékoztatás a felvételiről és kérdések megválaszolása 

Kérünk mindenkit, hogy telefonon jelezze a részvételi szándékát a várható magas létszám miatt! 

Tisztelt Szülők! 

Mindannyian tudjuk, hogy mennyire nehéz év volt 2020. Nekünk is! Ezért kénytelenek vagyunk kérni, 

hogy a Megállapodásunknak megfelelően a képzési támogatásukkal továbbra is segítsék iskolánk 

működését. Akinek elmaradása keletkezett kérjük, hogy január 8-ig, a féléves vizsgák megkezdéséig 

pótolja azt, utalással, vagy kézpénzes befizetéssel. Támogatásukat az alábbi bankszámlaszámra várjuk: 

ISZTI Közhasznú Nonprofit Kft. 
11704007-20218089 

A közlemény rovatba kérjük, hogy az alábbi szerepeljen: „Támogatás: a tanuló neve és osztálya” 



Kedves Diákok! 

Nagyon várunk már Benneteket, de ne feledjétek, ennek a járványnak még nincs vége (bár nagyon 

reméljük hamarosan vége lesz). Kérlek titeket, hogy bírjátok ki ezt a remélhetőleg rövid időszakot. 

Hordjatok maszkot, tartsátok be a távolságot és segítsétek az idősebb hozzátartozóitokat, 

ismerőseiteket. 

Az iskolában is be kell majd tartani a védő intézkedéseket! 

Hamarosan találkozunk! 

Még egyszer kívánok mindenkinek sikerekben gazdag boldog új évet! 

Üdvözlettel 

 Lénárt Péter 

 Lénárt Péter 
 igazgató 

Ha bármilyen kérdésetek, problémátok lenne, írhattok az alábbi e-mail címekre: 

 Titkárság: titkarsag@iszti.hu Igazgató: diri.iszti@gmail.hu 
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