
Tisztelt Szülők, kedves Diákok! 

 

 Az alábbiakban néhány fontosabb információ olvasható a nyári szünettel, 

tanévkezdéssel kapcsolatosan: 

1. Az intézmény nyári nyitvatartása: 

2022. július 12., kedd, de. 8.00-14.00 – ügyeleti nap 

2022. augusztus 5., csütörtök, de. 8.00-14.00 – ügyeleti nap 

2022. augusztus 23-31. között munkanapokon de. 8.00-15.30 között 

2022. szeptember 1-jétől a tanítási napok munkarendje szerint: 7.30-16.00 

2. Tanulmányok alatti vizsgák (augusztusi vizsgaidőszak): 

-a javító- és osztályozó vizsgákat intézményünk tanulói részére 2022. augusztus 23-án 

szervezzük, melyről az érintettek írásban kapnak tájékoztatást 

-a bizonyítványt és megfelelő íróeszközt mindenki hozzon magával 

3. Előrehozott érettségi vizsgára jelentkező középiskolás tanulóink figyelmébe: 

-a 2022. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak jelentkezési határideje: 2022. 

szeptember 5. 

4. Tanévnyitó szentmise: 

 A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2022/2023. tanév 

ünnepélyes megnyitóját (Veni Sancte) 2022. szeptember 1. napján, csütörtökön 8:30 

órától tartjuk az endrődi Szent Imre Katolikus Templomban. A diákok részére az 

általános iskola/gimnázium épületei és a templom között autóbuszt (díjtalan 

különjárat) biztosítunk. A Veni Sancte nyilvános (ülőhelyek korlátozott számban). 

Diákok figyelmébe: 

-a misén kötelező az egyenruha viselése 

-gyülekező osztályonként az osztályfőnökkel az iskola épületében reggel 8:00-kor 

-közlekedés osztályonként az osztályfőnök kíséretében 

5. Első tanítási nap: 

 2022. szeptember 1. (csütörtök): a tanítás a misét követően kezdődik 

6. Iskolai tankönyv: 

 A könyveket tanévkezdést követően, (2022. szeptember első napjaiban) adjuk 

át. A kedvezményekre/mentességre jogosító igazolásokat (amennyiben szükséges) 

2022. augusztus 23-ától tudjuk fogadni. 

 Kérjük Önöket, hogy amennyiben kérdésük/közlendőjük van a tankönyvekkel 

kapcsolatban, augusztus 23. napjától keressék munkatársainkat: 

-általános iskola: Dr. Vargáné Zsótér Margit könyvtáros (tel: 66/581-170) 

-gimnázium: Kovácsné Vári Eszter tankönyvfelelős tanárnő (tel: 66/386-046). 



7. Iskolakezdési támogatás igényelhető: 

 Bővebb tájékoztatást 

-az általános iskola esetében itt találhat 

-a gimnázium esetében itt találhat 

8. Menzaigény: 

-általános iskola: 

 -ebédelni az általános iskola menzáján először szeptember 1-jén (csütörtök) 

lehet 

 -az igények leadása az osztályfőnököknél, vagy a titkárságon augusztus 31-én 

11:00-ig lehetséges 

-gimnázium: 

 -ebédelni a gimnázium menzáján először szeptember 2-án (péntek) lehet 

 -az igények leadása a titkárságon szeptember hónapra augusztus 29-31. között 

hivatali időben lehetséges 

Térítési díjak tanulóink részére (iskolai ebéd) 2022. szeptemberétől: 

Általános iskola: 340 Ft/adag (kedvezmény nélkül) 

Általános iskola: 170 Ft/adag (50%-os kedvezménnyel) 

Gimnázium: 380 Ft/adag (kedvezmény nélkül) 

Gimnázium: 190 Ft/adag (50%-os kedvezménnyel) 

9. Mentesítés a mindennapos testnevelés órák egy része alól: 

 Azok a tanulók, akik részére a szülők kérelmezik, hogy a mindennapos 

testnevelés heti 5 tanítási órájából 2 alól igazgatói engedéllyel már tanév elejétől 

mentesülhessenek, 2022. augusztus 23-án, vagy 24-én Tóth Ferenc intézményvezető 

részére az alábbi dokumentumokat juttassák el: 

-az igazgatóhoz intézett, indoklással ellátott, szülő által aláírt kérelem, 

-érvényes egyesületi tagsági igazolás, mely megfelel az Nkt. 27. § (11) bekezdésében 

megfogalmazottaknak: 

 Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban megszervezi a 

mindennapos testnevelést, amelyből legfeljebb heti 2 óra 

a) iskolai sportkörben való sportolással, 

b) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal 

rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme 

alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított 

igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel, 

c)egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme 

alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre 

érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki. 

http://www.szentgellert.hu/file/data/_ideiglenes/beiskolazasi_tamogatas.pdf
http://www.szentgellert.hu/file/data/_ideiglenes/beiskolazasi_tamogatas.pdf


10. Adatváltozás bejelentése: 

 Abban az esetben, ha a szülő vagy a tanuló adataiban változás következik be, 

kérjük, szíveskedjenek azt 5 munkanapon belül intézményünk felé írásban bejelenteni. 

11. További információkért 

-kérjük, keresse fel honlapunkat: www.szentgellert.hu.(pl. intézményünk házirendje, 

pedagógiai programja, aktuális információk, stb.) 

-a nyár folyamán esetlegesen felmerülő egyéb kérdéseikkel kapcsolatban keressék 

iskolatitkárainkat: 

 -titkárság, általános iskola: Vizsnyai Róza, -tel.: 66/581-170 

 -mobil: 20/215-4042 

 -titkárság, gimnázium:  Nedró Erzsébet, -tel.: 66/386-046 

 -mobil: 20/407-5632 

A tanulók osztályfőnökei 2022. augusztus 24-étől egyeztetett időpontban kereshetők 

fel személyesen az iskolában ügyintézés céljából. 

12. Egyéb közlendő: a módosítás jogát fenntartom! 

  

 Gyomaendrőd, 2022. július 6. 

 

 

Tóth Ferenc, s. k. 

intézményvezető 


