
Tisztelt Szülő/Gondviselő, 
 
Iskolánkba felvett diákunk szülőjeként/gondviselőjeként szeretném tájékoztatni az alábbi, 
munkakörömből adódó és a diákot érintő tudnivalókról. 
 
1, Tankönyvigénylés: 
A 2021/22-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 levél végén találja a Könyvtárellátóval (KELLO) kötött tankönyvellátási szerződés alapján igényelt  
valamint, iskolánk alapítványa, a Funk Márton Alapítvány által támogatott, megrendelt tankönyvek 
listáját.  
 
A munkatankönyveket (amibe feladatmegoldásokat írnak a diákok) az érettségi tantárgyak  
tankönyveit, atlaszokat, nyelvkönyveket NEM kell az év végén leadniuk a diákoknak. Az esetlegesen 
visszakérendő könyvekről az év végén tájékoztatjuk a diákokat. 
(Kérem, hogy a könyvekre közvetlenül ne ragasszanak vignettákat.) 
 
 Az angol nyelvkönyveket a szintfelmérés után kapják kézhez a diákok. 
 
2, Iskolai közösségi szolgálat: 
Az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos információkat az iskola honlapján, az alábbi linken lehet  
megtalálni. http://forrai.hu/kozossegi-szolgalat/ 
Minden diák maga választ intézményt, amelyben a szolgálatot teljesíti. Azok a szervezetek, 
intézmények, melyekkel eddig együttműködési megállapodást kötöttünk, szintén  
a honlapon találhatók, beiratkozáskor adjuk oda a kódot a fájl megnyitásához. 
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 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.  
A diákoknak, a teljesítések után évente kétszer be kell mutatniuk a füzetüket, hogy a teljesített 
órákat rögzíthessem a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA), melyben 
így ez minden érintett számára nyomon követhetővé válik. 
A fogadó intézmények felől érkező felkéréseket a Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti 
Technikum 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 
 
3, Iskolai könyvtár 
A diákok rendelkezésére áll az iskola 4000 kötetes könyvtára, mely főként a kötelező olvasmányokat, 
a tananyaghoz köthető versesköteteket, szakkönyveket gyűjti és tudja tárolni. 
Minden kötelező olvasmány elérhető digitális formában is diákjaink számára. 
 
Esetlegesen felmerülő kérdéseit a beiratkozáskor tudjuk megbeszélni. 
 
 
 
 



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

9 D osztály Alaprendelés 

CR-0033 Középiskolai földrajzi atlasz 

CR-0152 
Irodalmi atlasz a középiskolások 
számára 

FI-504010903/2 Történelmi atlasz középiskolásoknak 

IT-141 Történelem 9. 

IT-143 Irodalom 9. 

IT-144 
Irodalom 9. Szöveg- és 
feladatgyűjtemény 

NT-15129/NAT 

Matematikai, fizikai, kémiai 
összefüggések - Négyjegyű 
függvénytáblázatok 

    

    

    

plusz - Irodalom 9 - szövegértés - NT-81506   

plusz - Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 9-10. MS-
2323   

plusz - angol (szint szerint - New English File )   

plusz - A képzelet világa 9. AP-092203   

 
 
 
 
 
Budapest, 2021. május 17. 

 
 

Üdvözlettel,  
 

Jánosi Katalin 
Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum 

konyvtar@forrai.eu 
OM: 035491 

1139 Bp. Lomb u. 41. 
+36-1--350-8326 
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