Télhó (január) havának eseményei
Weöres Sándor: Ujjé!-vi mese
"Mesét mondok, dí-dá-dú,
egyszer volt egy százlábú.
Hát az a százlábú állat
sorra számlálgatott minden lábat,
eredményül mennyi jött?
Épp 365.
Az év minden napjára
jut neki 1-1 lába."
A téli szünetet követően, folytatódott a tanév a változatlanul szigorúan betartandó járványügyi
védő-óvó intézkedésekkel.
A szünetet követő első tanítási napon, a pedagógus kollégákkal gyerekpezsgős koccintással
köszöntöttük a 2021. esztendőt. Az új év útravalójaként egy Tony Blair (10 évig volt brit
miniszterelnök 1997-2007. között) idézetet ajánlottam kollégáim figyelmébe, melynek gondolata
úgy a vezetői- (osztályfőnöki, szaktanári), mint a pedagógusi feladatokhoz is vezérfonalul
szolgálhat:
„A vezetői siker titka az, hogy tudni kell nemet mondani. Mert igent mondani nagyon könnyű.”
A decemberi beharangozást követően, januárban megérkeztek a Sulizsák programmal
kapcsolatos ruhagyűjtő zsákok és címkék. Gyorsan elkapkodták az érdeklődő családok a
zsákokat, majd a hónap végére megérkeztek a ruhaneműkkel csordultig telt zsákok is. Köszönetet
szeretnék mondani minden családnak, akik támogatták ezt az akciónkat! (Fotóriporttal
kiegészített tudósításunk külön olvasható.)

Ebben a hónapban 8. osztályosaink a „célegyenesbe fordultak” beiskolázásuk tekintetében,
hiszen 23-án, szombaton a középiskolai központi felvételit kellett megírniuk magyarból és
matematikából. A tapasztaltak szerint, idén a magyar nyelvi feladatsorok igen nehézre
sikeredtek…
Az iskolai ÖKOKERT létrehozása céljából kiírt Zabosfa pályázatra jelentkeztünk. Az igen
színvonalas, dekoratív pályamű elkészítésében Pappné Kovács Edit szülő oroszlánrészt vállalt,
amit ezúton is szeretnék iskolánk közössége nevében megköszönni neki! Érdeklődve várjuk a
pályázatunk elbírálásáról szóló értesítést!
Január 22-én zártuk a tanév első félévét, ugyanezen a napon osztálykeretben, valamint faliújság
dekoráción emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról is. (Külön tudósítás olvasható.)

A miniszteri rendeleteben foglaltak szerint, 29-én az osztályfőnökök kiosztották a félévi
értesítőket. Az első két évfolyamon szöveges értékelést kaptak tanulóink, míg 3. osztálytól
kezdődően érdemjegyekkel értékelte nevelőtestületünk a tanulók első félévi teljesítményét.
Ezúton is gratulálok a kitűnők (35 tanuló), a jeles rendűek (15 tanuló) kimagasló
teljesítményéhez, valamint azon tanulóinknak, akik egy-, vagy több tantárgyból dicséretet kaptak
(66 tanuló)!
Január 25-én minimális órarendi változtatásokkal indítottuk a II. félévet, mely változtatások csak
a felső tagozat osztályait érintették.
Törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget, amikor az utolsó januári héten nevelőtestületünk az
alábbi két témában módosította iskolánk házirendjét:



A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb
foglalkozásokon való használatának szabályai.
Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy az iskola egyéb
alkalmazottja ellen irányuló, a tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal

fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az
alkalmazandó intézkedések.
A módosításokkal egybeszerkesztett házirendünket olvashatják majd februárban iskolánk
honlapján: csomad-esztergaly.hu
Közelít a tavasz! Az első és az utolsó januári tanítási nap között 16 perccel korábban kelt fel-, és
33 perccel később tért nyugovóra a nap… A tél kétharmada már mögöttünk van, közelít a
tavasz…
Varga László
Intézményvezető

