Kedves Szülők!
Bízunk benne, hogy a nyáron mindenkinek sok élménnyel, örömmel telt a pihenés időszaka.
Ezúton tájékoztatom Önöket a 2020/2021-es tanév kezdésével kapcsolatos legfontosabb
időpontokról, programokról. Szívből reméljük, hogy a tanévet zökkenőmentesen el tudjuk kezdeni,
és menet közben sem lesz a tavalyihoz hasonló fordulat, iskolánk mindenkor az Operatív Törzs
aktuális járványhelyzetre vonatkozó előírásai szerint fog eljárni.
2020. augusztus 24-28. (hétfő-csütörtök)


Gólyatábor az iskolában és külső helyszíneken a DÖK szervezésében

2020. augusztus 25., 27-28.


Pótfelvételi, pótvizsga, osztályozóvizsga 9.00h-tól

2020. augusztus 30. (vasárnap):



Kollégiumi beköltözés 10:00-16:00 óra között. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy 10:0011:30 között az általános iskola Veni Sancte szentmiséje lesz a Nagy díszteremben.
17:00 órától Veni Sancte tanévnyitó szentmise. Megjelenés egyenruhában. Gyülekező az
osztálytermekben 16:30-tól. A szentmisére nagy szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket is.

2020. augusztus 31. (hétfő) – „Nulladik nap”:
 Érkezés az iskolába 9:00 óráig
 2-3. órában, 9:15-11:00 osztályfőnöki órák
 11:15 igazgatói óra a nagy díszteremben
 12:00 órától tankönyvosztás osztályonként. A tavalyi tankönyveket ekkor kell
hiánytalanul visszahozni. Az új tankönyveket csak a tavalyi könyvek visszaadása
esetén tudjuk kiadni!
Étkezés: Kérjük Önöket, hogy a diákok erre a napra valamennyi évfolyamon hozzanak magukkal
uzsonnát/ebédet, mert az állami normatíva támogatás erre a napra még nem jár.
2020. szeptember 1. (kedd) – 1. tanítási nap


Órarend szerinti tanítás

2020. szeptember 11-13. (péntek-vasárnap) – Közösségépítő hétvége




péntek: DÖK spotnap
szombat: Pályaorientációs nap, DÖK programok
Kollégiumi hétvége, bejárók is bent alhatnak az iskolában.
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2020. október 11. vasárnap 15:00


Magyarok Nagyasszonya befogadó szentmise a Szent István Bazilikában

Kollégiumi hétévégék a 2020/21-es tanévben:







2020. szeptember 11-13.
2020. október 9-11.
2020. december 4-6.
2021. február 26-28.
2021. április 16-18.
2021. május 14-16.

Ebédbefizetés
Az étkezés térítési díja: 660Ft/nap. Szeptember hónapban 22 napra 14.520Ft (háromszori
étkezés esetén)
A befizetés módja: Átutalással (számla ellenében), amit a Gazdasági Iroda küld majd ki a családok
számára.
Az átutalás paraméterei:
Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont
OTP Bank
11784009-20204134
Az átutalás szövege: a számla sorszáma, tanuló neve, osztálya
Az évközi étkezési befizetésekről, valamint a pótbefizetések időpontjáról később adunk
tájékoztatást a honlapunkon keresztül.
Alapítványi befizetések:
Az alapítványi befizetések határideje: 2020. szeptember 14. (hétfő)
A befizetés módja: átutalással történik az alábbi számlaszámra:
A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány
1092 Budapest, Knézich u. 3-13.
Számlaszám: 10702404-68105222-51100005
Adószám: 18520211-1-43
Az alapítványi díj: 15.000Ft/félév
Amennyiben részletfizetési vagy a mentességi kérésük van, akkor kérelmükkel Rubovszky Rita
főigazgató asszonyhoz fordulhatnak.
Minden családunknak eredményes tanévkezdést, tartalmas, örömteli tanévet kívánunk!
Budapest, 2020. augusztus 17.

Valaczka András
gimnázium igazgató
sk.
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