A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM TÁJÉKOZTATÓJA
A 2017-2018. (295.) TANÉVRŐL

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi időpontokat:

Kedves Szülők!

– igazgatói fogadóóra: időpont- egyeztetéssel

Tisztelettel köszöntöm Önöket az új tanévben. Házirendünk és munkatervünk alapján

– gyermek-és ifjúságvédelmi felelős fogadóórája: időpont-egyeztetéssel

szíves figyelmükbe ajánlom az alábbi tudnivalókat:

– Diákigazolvány, iskolalátogatási igazolás, iratmásolatok igénylése:
Sziroviczáné Gál Katalin iskolatitkárnál az emeleti igazgatóhelyettesi irodában hétfőtől
csütörtökig 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 13.30-ig, valamint a szülői értekezletek és
fogadóórák alatt.
– Étkezési díjak készpénzes befizetése, étkezés bejelentése, lemondása:

- diákjaink az iskolai foglalkozásokon illő öltözetben, pontosan és felkészülten
jelenjenek meg. Ünnepi rendezvényeinken viseljenek ünneplő ruhát, a lányok
matrózblúzt, Bethlen-nyakkendőt, sötét szoknyát, a fiúk sötét nadrágot, fehér inget és
Bethlen-nyakkendőt.
- A tanulás érdekében kérjük, hogy gyermekük ne hozzon az iskolába elektronikus

Gyermán Julianna gazdasági ügyintézőnél a gazdasági hivatalban

eszközöket, veszélyes tárgyakat, értéktárgyat, és mellőzze a testékszerek viseletét.

hétfőtől csütörtökig 8-tól 16.00-ig, pénteken 8-tól 14 óráig személyesen, vagy
ugyanekkor a 248-303-as telefonon.

- A teljes tanítási hét hétfőn reggel fél nyolckor áhítattal indul, a 7-12. évfolyamnak az

Kérjük, a naprakész tájékoztatás eredményessége érdekében kísérjék figyelemmel az
elektronikus napló és honlapunk közleményeit!

Ótemplomban, az 5-6. osztályosoknak a gimnázium olvasótermében. Az 6-7.
évfolyamnak keddtől péntekig az olvasóteremben, az 5. évfolyamnak az első óra
helyszínén 7.40-től napkezdő áhítatot tartunk.
- Az első tanóra 8 órakor kezdődik, a hetedik tanóra 14.20-kor, rövidített napokon

Felelősség a munkában, pontosság az érkezésben, kulturáltság a megjelenésben,
tisztelet a kapcsolatainkban!

13.05-kor ér véget. A tanítási órák 45 percig, rövidített tanítási napon 35 percig
tartanak, tízperces szünetekkel. A nagyszünet 10.35-től 10.50-ig tart. Gyermekük
esetleges órarendi változásait jelezzük.

Mindannyiuknak eredményes tanévet kívánok!

- A diáknak a tanítás teljes ideje alatt az iskolában kell tartózkodnia tanári felügyelet
alatt. Ez alól szülői kérésre csak az előrehozott érettségi vizsgát tett diákok kaphatnak

Áldás, békesség!

felmentést, ha a felmentéssel érintett tanóra a tanítási nap első vagy utolsó órájára esik.

Hódmezővásárhely, 2017. szeptember

- A diák tanévenként legfeljebb három tanítási napon hiányozhat szülői igazolással.
Ezen kívül betegség esetén orvosi igazolás, más okból adódó távollét esetén előzetes
kikérés szükséges. Összefüggő, többnapos távollétre – előzetes írásos kikérés alapján –
csak az igazgató adhat engedélyt.
- A szakkörre, felzárkóztató foglalkozásra, érettségi előkészítőkre jelentkezettek (ill.
korrepetálásra kötelezettek) részvétele tanulói kötelesség.
- Ebben a tanévben is minden hónap 3. vasárnapján bethlenes vasárnapot tartunk. Az
Ótemplomban 11 órakor istentiszteletre, ill. a Szent István templomban 9.30 órára
Hódiné Földesi Sára
igazgató

szentmisére várjuk diákjainkat és családtagjaikat. (az időpontbeli eltérést jelezzük az
elektronikus naplón keresztül)

Hónap
Szeptember

További fontos tudnivalók

KONFIRMÁCIÓI FELKÉSZÍTÉS: azok a református hitvallású tanulók, akik még
nem konfirmáltak, konfirmációi felkészítésben részesülnek a 8-9. évfolyamon. A

Október

felkészítés a tanórákon történik, konfirmációi fogadalmat saját egyházközségében
is tehet a diák.
ECDL–VIZSGAKÖZPONT:

iskolánkban

a

megszerezhető

informatikai

ismereteket oklevéllel is elismerő ECDL-vizsgaközpont működik. A felkészítésről
és a vizsgákról, valamint a díjakról az informatika szaktanárok adnak részletes

November

tájékoztatást.
MENZA: Az ebédidő fél 12-től 15 óráig tart. A százszázalékos térítési díj 5-8.

December

évfolyamon 430 Ft ebédenként, az ötvenszázalékos 215 Ft ebédenként. A
százszázalékos

térítési

díj

9-12.

évfolyamon

490

Ft

ebédenként,

az

ötvenszázalékos 245 Ft ebédenként. A díjfizetés csoportos beszedéssel minden hó

Január

tizedike után teljesíthető. Az ebédet legkésőbb a tárgynapot megelőző napon
reggel 9 óráig lehet visszamondani.
KOLLÉGIUM: A vidékről és külterületről bejáró diákoknak a Szathmáry

Február

Kollégiumban (Klauzál u. 1-3.) teljes diákotthoni ellátást és tanulássegítést

Március

biztosítunk. A kollégiumban a bentlakás ingyenes, csak étkezési díjat kell fizetni.
TANULÓSZOBA: az 5–6. évfolyamosok díjmentesen igényelhetik a tanulószobai
foglalkozásokat délután fél 3-tól 4-ig. Különösen azoknak ajánljuk ezt, akiknek
tanulási nehézségeik vannak vagy szüleik elfoglaltsága miatt szükséges a délutáni

Április

tanulássegítés.
JÁRMŰVEK: idegen gépjármű az iskola területén nem parkolhat. Kerékpárt,
motorkerékpárt az udvari kerékpártárolóban lehet elhelyezni. A teherkaput reggel

Május

8 órától 12.30-ig zárva tartjuk.

Június

A tanév rendje
Esemény
Tanévnyitó, első tanítási nap
Szülői értekezlet (új osztályok)
Tanulmányi kirándulások
Bethlenes vasárnap
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Bethlenes vasárnap
Szülői értekezlet - fogadóóra
Okt. 23-ai ünnepség
Reformációi istentisztelet, (új diákok fogadalomtétele),
27.
temetőlátogatások (őszi szünet előtti ut. tanítási nap)
31.
Reformáció 500 – Budapesti Papp László Sportaréna
2-3.
Őszi szünet
13.
Nyílt nap, Nyitott kapuk
15.
Nyílt labor
19.
Bethlenes vasárnap
6.
Szaktanári fogadóóra
17
Bethlenes vasárnap
22.
Kibocsátó (karácsonyi) istentisztelet
22.-jan. 2.
Téli szünet
6.
Bethlen-bál
20.
Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar, matematika)
21.
Bethlenes vasárnap
26.
Első félév vége (félévi értesítő kiadása: febr. 2-ig)
14.
Szülői értekezlet, fogadóóra
18.
Bethlenes vasárnap
3.
Kisbethlenes találkozó
10.
Áthelyezett munkanap (projektnap)
14.
Iskolai ünnepség (nemzeti ünnep)
18.
Bethlenes vasárnap
Kibocsátó (húsvéti) istentisztelet (tavaszi szünet előtti ut.
28.
tanítási nap)
márc.30. ápr.2-3 Tavaszi szünet
15.
Bethlenes vasárnap
18.
Fogadóóra, sávválasztó szülői értekezlet (10. évf.)
26-27..
Bethlen-est
5.
Ballagás
7-9.
Írásbeli érettségi kezdete
16.
Idegennyelvi kompetenciamérés (6. 8. évfolyam)
18.
Kibocsátó (pünkösdi) istentisztelet
20
Bethlenes vasárnap
23.
Országos kompetenciamérés (6. 8. 10. évfolyam)
25.
Környezet-és egészségvédelmi nap
15.
Utolsó tanítási nap
18.
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák kezdete
24.
Tanévzáró istentisztelet
Nap
1.
6.
21-22.
17.
4.
15.
18.
20.

