Vízöntő havának (január) eseményei az iskolában
A téli szünetet követően 2022. január 3-án folytatódott a tanévünk.
Az előző évek gyakorlatát folytatva az egyik szünetben gyerekpezsgős koccintással kívántak
nevelőtestületünk tagjai egymásnak sikerekben és egészségben gazdag újévet.
Sajnos két kollégánktól is el kellett köszönjünk, mert nem rendelkeztek az állami fenntartású
iskolákban dolgozók számára kötelezően előírt védőoltásokkal. Helyükre új kollégák érkeztek:
Németh József tanár úr a testnevelési órákat vette át elődjétől, míg az iskolatitkári teendőket
Püsökné G. Nathalie látja el. Mindkettőjüknek sikeres és eredményes munkavégzést kívánunk!
Január 12-én volt az 5. és a 6.osztályosaink utolsó úszásórája a Mézesvölgyi uszodában, így e két
osztályunknak már minden testnevelési óráját iskolánkban tartjuk.
Alsósokból álló iskolai válogatottunk 5. helyezést ért el a Törökbálinton megrendezett Pest megyei
játékos sportverseny diákolimpián. Gratulálunk ehhez a szép teljesítményhez! A 16 fős csapat
szállításában nyújtott segítségért mondunk köszönetet Klement János polgármester úrnak, valamint
Bánhidi Mónika testnevelő tanárunknak és kedves férjének!

A január 21-i félévzárás előtti hetekben ismét nagy hajrába kezdtek azon tanulóink, akik szerettek
volna jobb jegyet kapni a félévi értesítőjükbe, de eddig egy kicsit lazábban viszonyultak a
tanuláshoz.

Január 22-én, szombaton csak az elsőseink számára volt tanítás. Ez volt a második pótló napjuk a
novemberi rendkívüli szünetük miatt kiesett tanítási napok helyett.
Január 24-én, hétfőn a második félévi órarenddel folytattuk a tanévet. Ugyanezen a napon
nevelőtestületünk osztályozó értekezlet keretében zárta le tanulóink félévi jegyeit. Többségében
egyhangúlag döntöttünk a tanulói teljesítményekről, csak néhány esetben kellett ütköztetni a
különböző véleményeket.
Egy héttel később az osztályfőnökök kiosztották a félévi értesítőket, így minden tanulónk, illetve
szüleik és hozzátartozóik értesülhettek arról, hogy az adott gyermek hogyan teljesített a 2021-2022.
tanév első felévében. Másnap az E-KRÉTA naplón keresztül elérhetővé tettük a szülők- és a
gondviselők számára gyermekük e-naplós félévi zárását is.
Nyolcadikosaink a Lázár Ervin Program keretében a Bábszínházban jártak, ahol megtekintették a
„Helló Heraklész ! „ című darabot (erről bővebben külön tudósítást olvashatnak).

Január 31-én kollégáink jelentős része csatlakozott a két pedagógus szakszervezet által
meghirdetett figyelmeztető sztrájkhoz 8 és 10 óra között.
A munkabeszüntetés ideje alatt rendkívüli esemény nem történt, nyugodt légkörben zajlottak az
események, tanulóink végig pedagógusok felügyelete alatt voltak.
Varga László, intézményvezető

