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Kedves Diákok, kedves Szülők! 

 

Ezúton nyújtunk tájékoztatást a következő tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokról, tudnivalókról. 
Kérjük, hogy ezt a levelet őrizzétek meg, mert fontos dátumokat/információkat tartalmaz. 

TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET ÉS BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS 

2021. június 14-én, hétfőn 10.00 órától a 9. évfolyam számára 12.00 órától a 10-11. évfolyam 

számára a Magyarországi Metodista Egyház Központjában (III. ker. Kiscelli út 73.) lesz megtartva. Kérjük az 
alkalomhoz illő ruhában való megjelenést. 

 

A középiskolás bizonyítványt szeptember első napján kell visszaadni majd az osztályfőnök részére! 
 
 

Tankönyvek: 
Kérjük a diákokat, hogy legkésőbb 2021. június 20-ig az alábbi tankönyveket adják le a könyvtárban: Fizika 
10., Fizika 11., a Képzelet világa 9-10., Színes matematika feladatgyűjtemény 9-10. (ezt a 10. évfolyamos 
diákoktól kérjük). A többi tankönyv leadása NEM SZÜKSÉGES. 
 
A jövő évi tankönyveket a szeptemberi tanévnyitó napján kapják kézhez a diákok.  
 
Felkészítés/korrepetálás a javítóvizsgára, a szaktanárral előre egyeztetett időpontban, augusztus végén a 
vizsga előtti néhány napban. 
 

A javítóvizsgák 2021. augusztus 26-27-én (csütörtök-péntek) 9 órától lesznek az iskola épületében. A 
honlapon jelezni fogjuk, hogy melyik tantárgy pótvizsgája mely napon lesz.  

ÉVKEZDÉS 

A tanévnyitó: 2021. szeptember 1-én (szerda) 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: 2021. 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: 2021. szeptember 1-én az istentisztelet előtt 3 óra osztályfőnöki óra lesz az 
iskolában, 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 legyenek szívesek átutalni 
(lehetőség szerint az utalást szeretnénk kérni) A Funk Márton Alapítvány számlaszáma: UniCredit Bank 
10918001-00000085-51480016) Készpénzben pedig az osztályfőnöknél lehet befizetni 2021. szeptember 15-
ig. 

 

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk!    dr. Vargha Magdolna, intézményvezető 
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