FORRAI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA
EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN

OM azonosító: 035491
Kedves Diákok!

Ezúton nyújtunk tájékoztatást a következő tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokról, tudnivalókról.
Kérjük, hogy ezt a levelet őrizzétek meg, illetve mutassátok meg szüleiteknek.
ONLINE TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET
2020. június 15. (hétfő) 10 órától a Forrai Középiskola youtube csatornáján keresztül
A bizonyítványosztást osztályonként tartjuk, szabad térben.
Időpontja: 2020. június 15. (hétfő) délután 14 órakor az osztályfőnökkel előre egyeztetett helyszínen. Közeli
hozzátartozó vagy meghatalmazott, igazolvánnyal, aláírás ellenében szintén átveheti.
A középiskolás bizonyítványt szeptember első napján kell leadni az osztályfőnök részére!
A tankönyvtámogatott tanulók az érettségi tárgyakon kívüli könyveket adják le a könyvtárban. Nem kell leadni
az atlaszokat, a nyelvkönyveket és azokat a tankönyveket sem, melyekre a következő évben is szükség
lesz még. (A szaktanárokat kérdezzék meg a diákok, mely könyvekből ismételnek szeptemberben. )
Akiknél könyvtári könyvek vannak, legyenek szívesek, azokat is hozzák vissza.
A könyvtáros június 9-én (kedden) 9-14 óra között vagy ha az a nap nem alkalmas, akkor június 12-én
(pénteken) 9-14 óra között várja a diákokat.
A jövő évi tankönyveket a szeptemberi tanévnyitó napján kapják kézhez a diákok.
Amennyiben a KELLO-nak vissza kell küldenünk az iskolából távozó tanuló megrendelt tankönyveit, úgy a
visszapostázi díjat a távozónak sajnos ki kell fizetnie. (2500,- Ft)
Felkészítés/korrepetálás a javító/osztályozóvizsgára: 2020. augusztus 17-19-ig, hétfő és szerda között, 912-ig, szaktanárral előre egyeztetett időpontban.
A javítóvizsgák 2020. augusztus 27-28-án (csütörtök-péntek) 9 órától lesznek az iskola épületében. A
honlapon jelezni fogjuk, hogy melyik tantárgy pótvizsgája mely napon lesz.
ÉVKEZDÉS
A tanévnyitó: 2020. szeptember 1-én (kedden) 9.00 órakor a leendő 9. és a 10. évfolyam ünnepsége lesz,
utána 12 órától a 11. és 12. évfolyam évnyitója lesz a Magyarországi Metodista Egyház Központjában. Kérjük
az alkalomhoz illő ruhában való megjelenést.
Kérjük, hogy az első napra minden tanuló hozzon magával egy csomag fénymásolópapírt (500 db).
Köszönjük!



9-10. évfolyam: 2020. szeptember 1-én az istentisztelet után az osztályfőnök kíséretében az
iskolába jön, majd 3 óra osztályfőnöki óra lesz, az órarend ismertetésével, a tankönyvek kiosztásával,
egyéb adminisztrációs teendők lebonyolításával (9. évfolyam angol tesztet is ír.)
11-12. évfolyam: 2020. szeptember 1-én az istentisztelet előtt 3 óra osztályfőnöki óra lesz, az
órarend ismertetésével, a tankönyvek kiosztásával, egyéb adminisztrációs teendők lebonyolításával. 11
órától az osztályfőnök kíséretében az egyház épületébe vonulnak a tanulók.

A 10-11-12. évfolyam tanulóit kérjük, hogy a 7000 Ft-os éves alapítványi díjat is legyenek szívesek átutalni
(lehetőség szerint, elsősorban az utalást szeretnénk kérni: Funk Márton Alapítvány számlaszáma: UniCredit
Bank 10918001-00000085-51480016) Akinek erre nincs lehetősége, az osztályfőnöknek is befizetheti 2020.
szeptember 30-ig.
Kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk!
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