
Tennivalók az első napon 

 

 Valamiféle ismerkedés / „újra összemelegedés”/ kis vidám dolog/nyári tapasztalatok … 

 Új diákok bemutatása 

 Fényképezés az Aulában beosztás szerint, mindig, amikor kész egy osztály, megy a 

következőért egy diák. (Lásd mellékelt beosztás)  

 Tankönyvosztás: 24-es teremben 10-11-12. évfolyam.: Nyek és 9. évfolyam 

(mivel ők idén ingyen kapják)  és a felsőbb évfolyamosok közül az ingyen 

tankönyvesek a könyvtárban A 12. és a 9. évfolyam kezd. Vajcs Márton küld 

majd pontosabb beosztást, ki melyik osztály után jön, de itt is az lenne a 

legegyszerűbb, ha amikor kész egy osztály, valaki elmenne szólni a 

következőnek, hogy jöhetnek.  

  

 Menzaigénylés igénylő lapon, kedden ehetnek először 

 Iskolapszichológus népszerűsítése, „fogadó” óráinak ismertetése 

 Tanév rendjének ismertetése 

 Tájékoztató füzet kitöltése.  Ára 400 Ft. (tanárok + órarend, szabadnapok, tanév rendje , 

stb.)  Érdemes az órarendet egy közös osztálycsoportba feltenni, ahol lehetőség van rá, 

onnan kivetíteni.  

 KRÉTA belépési kódok a megbeszéltek szerint, vetésis e-mail címek (Csendes Balázstól) 

 9. évfolyam 200 Ft-ért IKSZ füzetet is kap. (A NYEK már kapott beiratkozáskor) Akinek már 

megvan az 50 óra szabályosan, az ne kapjon. A többiek az idén még vezethetik a tájékoztató 

füzetben.  

 Végzős évfolyamon lyukas órás kilépési engedélyt kérni a szülőktől.  

Felolvasandók/emlékeztetőül megemlítendők, kitöltendők:  

   Házirend (hiányzás igazolása), megtalálható a tájékoztató füzetben, a Vetési honlapon , az 

osztályfőnöki honlapon (Jelezni: Új Házirend várható)  

   Balesetvédelmi oktatás>> alá is kell íratni!!! (osztályfőnökök fakkjába 

teszi Anita) 

 Iskola bemutatása (csak a NYEK évfolyamon)  

 Viselkedési szabályok felelevenítése 

 Ismétlés: 9. 10. 11. 12. évfolyamon a  +2 testnevelés óra kérdése!!!! Igazolás mikéntje. (Aki 

nem igazol, osztályozó vizsgát kell, hogy tegyen.) 

 Színházi kínálat Pucsek Zsuzsa : felelősök a nagyszünetben menjenek le a Galériába 

 Tóth Zsuzsa a NYEK és a 12. évfolyamon hirdeti majd első napon az osztályokban a 

Filharmónia bérletet. A többi osztályt tanítja.   

 Felelősök választása /megújítása (színház/menza/osztálypénz/DÖK képviselő, a DÖK 

jobb működése érdekében felül kell vizsgálni, megfelelően képviselik –e 

a diákok érdekeit, főleg, elég kezdeményezőek és aktívak-e …) 



 Gólyaavató feladatai (Csak az előkészítő évfolyamon) Időpont nagy 

valószínűséggel: október 12.  
 IKSZ ismertetése a NYEK évfolyamon / felelevenítése/nyári igazolások bekérése 

 Cserekapcsolatok, külföldi utak, terepgyakorlatok, osztálykirándulások, 

esetleges más közös osztályprogramok felvetése …  (Önköltségesek) 

Fontos, mert a szülőin már meg kell szavazni.  

 Bizonyítványok, IKSZ igazolások begyűjtése 

 Internetes viselkedés „normái”-ról beszélni.    


