
Tisztelt Szülő, 

Ez évben nem tudjuk megtartani a hagyományos személyes tájékoztatónkat a beiratkozó diákok 

szüleinek, ezért írásban küldöm el a legfontosabb tudnivalókat, melyek a munkakörömhöz 

kapcsolódnak. 

1, Tankönyvigénylés:   

A 2020/21-es tanévben a  1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat eredményeként valamennyi, a nappali 

rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban 

részesül, így Önre anyagi teher szeptemberben tankönyv miatt nem hárul. 

a, A levél végén találja a Könyvtárellátóval (KELLO) kötött tankönyvellátási szerződés alapján igényelt 

tankönyvek listáját.  

A munkatankönyveket (amibe feladatmegoldásokat írnak a diákok) az érettségi tantárgyak 

tankönyveit, atlaszokat, nyelvkönyveket NEM, de a többi tankönyvet az év végén sértetlen 

állapotban le kell adni. (Kérem, hogy ezekre a könyvekre közvetlenül ne ragasszanak vignettákat.) 

b, A nyelvkönyveket  szeptemberben, a szintfelmérés után rendeljük meg. 

2, Iskolai közösségi szolgálat: 

Az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos információkat az iskola honlapján, az alábbi linken lehet 

megtalálni.  http://forrai.hu/kozossegi-szolgalat/ 

Azok a szervezetek, intézmények, melyekkel eddig együttműködési megállapodást kötöttünk, szintén 

a honlapon találhatók.  

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az 50 óra teljesített iskolai közösségi szolgálat, 

melyet jellemzően kulturális-, oktatási-, segítő- és sportszervezeteknél teljesítenek a diákok. A 

választott szervezettel a munkavégzés előtt együttműködési megállapodást kell kötnie az iskolának. 

A teljesített óraszámokat rögzíteni kell évenként is a bizonyítványban, valamint majd az érettségi 

bizonyítványban.  A szolgálatban végzett munkát legkésőbb az érettségi évének április hó 30. napjáig 

teljesíteni kell. 

A ledolgozott óraszámokat a Diáknapló közösségi szolgálat nyilvántartására című füzetben kell 

igazoltatni a fogadó szervezettel. A füzetet a szeptemberi tanévkezdéskor kapják meg a diákok, 

melyet elvesztés esetén az iskola sajnos 500,- Ft ellenében tud csak pótolni, de az addig teljesített 

óraszámok elvesznek. 

A fogadó intézmények felől érkező felkéréseket a Forrai Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium a 

Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában nevű facebook oldalon és a 21. terem mellett lévő 

faliújságon hirdetem meg. 

Az iskola vezetése az alábbi óraszámokat javasolja ledolgozni minden tanév nyári szünetének végéig: 

  9. évfolyamon tanulóknak:  14 óra 

10. évfolyamon tanulóknak:  18 óra 

11. évfolyamon tanulóknak:  18 óra 

12. évfolyamon tanulóknak:    0 óra 

http://forrai.hu/kozossegi-szolgalat/


3, Iskolai könyvtár – Amennyiben jó állapotú kötelező olvasmány, kortárs vagy tini szépirodalom, 

illetve verseskötet feleslegessé vált otthonában kérem, adományozza az iskolai könyvtárnak. 

A 9. C osztály diákjai részére az alábbi tankönyveket rendeltük és rendeljük meg: 

Kompetenciafejlesztő füzet Szövegértés 9-10.NT-81573 

Mohácsy Károly - Színes irodalom 9. NT-0010/2 

Mohácsy Károly - Irodalmi szöveggyűjtemény 9.  NT-0011/2  

Irodalmi atlasz a középiskolások számára CR-0152 

Irodalom 9. Szövegértés és fogalomhasználat  NT-81506 

Száray: Történelem 9. a középiskolák számára NT-17142 

Történelmi atlasz középiskolásoknak         FI-504010903/2 

Négyjegyű függvénytáblázat NT-15129 

A képzelet világa - vizuális kultúra I.  AP-092203 

Sokszínű matematika 9-10. fgy. - Letölthető megoldásokkal MS-2323 

Fizika 9. - Mozgások. Energiaváltozások. MS- 2615U 

Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak - MS-4109U - Fotókkal illusztrált korszerű földrajzi atlasz 

Nyelvkönyvek: - szintfelmérések után tudjuk megrendelni szeptemberben 

(az alábbiak közül a megfelelőt szerezzük be a diáknak)  

English File Third edition Elementary Students Book OX-4598644 

English File Third edition Elementary Workbook with CD-ROM OX-4598705 

English File Third edition Pre-Intermediate Students Book OX-4598651 2100       

English File Third edition Pre-Intermediate Workbook with CD-ROM OX-4598729  1100 

Köszönöm majdani együttműködését és a kért határidők mindenkori betartását.  Esetleges kérdéseit 

az alábbi elérhetőségeken teheti fel.     

Minden egyéb felmerülő kérdést a beiratkozáskor tudunk megbeszélni. 

Budapest, 2020. május 22. 

                                                                Üdvözlettel, 
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