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Tisztelt Szülők! 

 

 

A korábbi években az ünnepélyes tanévzáron összegeztem az éves nevelő-oktató munkánk 

eredményét, illetve megosztottam Önökkel és a gyerekekkel az új tanévvel kapcsolatos 

információkat. Sajnos, ez a 2019/2020-as tanév végén nem valósulhatott meg a járványhelyzet 

miatt, így rendhagyó módon zártuk az évet. 

Ebben a levélben kívánom Önöket tájékoztatni. 

 Az iskola létszáma 419 fő, ebből 418 tanuló sikeres eredménnyel zárta az évet, 1 

tanulónak még a nyár folyamán tovább kell gyarapítania ismereteit a sikeres 

befejezéshez. 

 Számokban kifejezhető eredményeink 

 

Tagozat Magatartás Szorgalom 

Alsó 4,60 4,81 

Felső 4,40 4,40 

Iskolai 4,50 4,61 

 

Kitűnő:  132 fő 

Jeles:  117 fő 

Tanulóink  694 tantárgyi dicséretet szereztek iskolai szinten. 

 

 2019. évi kompetenciamérés eredményei 

 

Az országos átlag felett teljesítenek a tanulóink. Köszönöm a gyerekeknek, a szülőknek és a 

kollégáimnak ezt az eredményes és összehangolt munkát. 

A korábbi évek eredményeit is szeretném bemutatni: 
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 A tavaly a két tanítási nyelvű programból elballagott nyolcadikosaink közül a 

legutóbbi visszajelzések alapján hatan B2, négyen pedig C1 szintű angol 

nyelvvizsgát tettek. Ezek a számok azóta minden bizonnyal tovább nőttek. Sajnos a 

mostani tanév végén a járványhelyzet miatt tanulóink csak a 9. évfolyamon tudnak 

nyelvvizsgát tenni. 

 Az új tanévre a tankönyvek megrendelése megtörtént. Az első tanítási nap minden 

tanuló részére kiosztásra kerül. 

 XVI. Kerületi Önkormányzat minden alsó tagozatos gyermek számára biztosítja 

az ingyenes füzetcsomagot. Erről már az osztályfőnökök tájékoztatták az érintett 

tanulók szüleit, a listát megküldték. 
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 A felső tagozatos tanulók számára a tanszerlistát az osztályfőnökök küldik el. 

 A tanulók étkeztetése az új tanévben is hasonló módon történik. A befizetés 

módjával és az ezzel kapcsolatos kérdéseikkel a Kerületgazda Szolgáltató Szervezethez 

forduljanak. 

 KRÉTA rendszer használatával kapcsolatos tapasztalataink: 

 A szülők kb. 90%-a használja már napi szinten a rendszert. 

Nyomatékosan felhívom azoknak a szülőknek a figyelmét, akik nem használják, vagy 

nem rendszeresen használják a felületet, célszerű lesz a napi szintű használatra való 

áttérés. 

 Továbbiakban az intézmény vezetősége és a nevelőtestület a KRÉTA felületen 

fogja tájékoztatni a szülőket (a tanulói és szülői felület eltérő!). Ezt a levelet még 

az osztályfőnökök is elküldik az osztály e-mail rendszerén, de a későbbiekben ezt 

nem tudjuk biztosítani. 

 Az első és nyolcadik évfolyamosok beiratkozása is már ezen a felületen történt. 

 Június 19-én osztály szinten elbúcsúztattuk a nyolcadikosainkat, akik szép 

eredménnyel fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat. 

 A többi gyermek számára június 22-én osztottunk bizonyítványt. Lehetőségük volt 

találkozni az osztályfőnökükkel, valamint az iskolában hagyott személyes dolgaik 

elvitelére. 

 Nyári irodai ügyeletet tartunk:  

 2020. 06. 24.   9.00-13.00-ig 

 2020. 07. 08.  9.00-13.00-ig 

 2020. 07. 22.  9.00-13.00-ig 

 2020. 08. 05.  9.00-13.00-ig 

 2020. 08. 19.  9.00-13.00-ig 

 Nyári tábor 

 

Tábor vezető Időpont Helye 

Komár Zsolt 2020. 07. 08-14. Szigetszentmárton 

Horváth Gabriella 

2020. 08. 03-07. Budapest, XVI. Kerületi Lemhényi Dezső 

Általános Iskola 

2020. 08.10-14. Szigetmonostor 

 

A tábor vezetői szervezik a programmal kapcsolatos feladatokat. A nyári tábor 

nem része az iskolai éves munkatervnek. A táborvezetők teljes felelősséggel 

tartoznak a szervezési feladatokért. 

  

Kérünk minden szülőt, hogy az 

ügyintézésnél vegyék figyelembe 

az iroda nyitvatartás idejét.  
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 2019/2020. tanévben aktív jogviszonnyal és érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 

tanulók 2020. december 15-ig vehetik igénybe az utazási kedvezményt. 

 Az új tanév várható kezdési időpontja: 2020. szeptember 1. (kedd). 

Ezen a napon az alsósok ebéd után hazamehetnek. Az elsős gyermekek szüleinek 

ekkor tartjuk meg a szülői értekezletet. 

A felsős gyerekek csak a szülő írásos engedélyével mehetnek haza egyedül. 

 A tanév rendjéről szóló rendelet megjelenését követően az iskola honlapján adunk 

tájékoztatást a pontos időpontról. 

 János utcában van az idei kerületi nyári napközis tábor 

https://www.bp16.hu/hirek/aktualis/jelentkezes-a-janos-utcai-nyari-napkozis-taborba 

 

Kérem Önöket, hogy folyamatosan figyeljék az iskola honlapját és a KRÉTA felületet. Bízom 

benne, hogy a 2020/2021-es tanév kezdése már a megszokott rendben indulhat el.  

 

 

 

 

Kívánok további jó pihenést, jó egészséget! 

 

 

 

Budapest, 2020. 07. 01.   Dienes Anna/ intézményvezető 
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