
 

Értékelő és fogadóórák 
 

Az első félév iskolánkban is január 20-áig tart. A félévi bizonyítványokat, értékelőket a 

téli szünet időpontjának meghosszabbítása miatt január 30-án osztják ki a pedagógu-

sok. Kérjük, hogy hozzátok vissza az értékelő mappákat! 

 

A fogadóórák, szülői értekezletek ennek megfelelően február 1-jén és 8-án lesznek. A 

fogadóórákra hamarosan egy külön kiküldött levélben tudtok majd jelentkezni. 

 

ÚJ órarend 

Január 23-ától, új órarend szerint folyik majd az oktatás. Az órarendeket  hamarosan 

kiosztjuk a gyerekeknek (ott, ahol változás van az 1. félévhez képest). 

 

TANÉV RENDJE 

Idén az állandó változások miatt nem küldtük ki a Tájékoztató füzetet. De EZEN A 

FELÜLETEN Ti is nyomon tudjátok követni a tanév aktuális eseményeit, mert itt fo-

lyamatosan frissítjük a rendszerint rajtunk kívül álló okok miatti változásokat. Az 

adott nap iskolai programja az egérrel ráállva megte-

kinthető.  

 

Szülői fórum 

A Palánta Iskolát fenntartó Egyesület vezetősége  fórum keretében ad átfogó képet az 

iskola működésének szerkezeti, gazdasági és humán hátteréről, a jelen díjemelés mö-

götti megfontolásokról, és jövő várakozásairól. 

A fórum időpontja: 2023. január 18. szerda 18 óra 

Helyszín: a 6. osztály terme 

online link: https://meet.google.com/uda-vsiw-xsr 

Bíztatunk mindannyiótokat, hogy csatlakozzatok a fórumhoz!  

 

Segítségkérés 

Egyik gazdasszonyunk hosszan tartó betegsége miatt (előreláthatólag 2-3 hónapra) 

helyettesítő gazdasszonyt keresünk. A munkavégzés megbízási szerződéssel, határo-

zott időre szólna, mindennapos jelenléttel. Ha valaki ismer olyan személyt, aki szíve-

sen csatlakozna kis csapatunkhoz, jelezze azt Lénának, a gazdasági vezetőnknek a 

gyoni.magdolna@palanta.hu címen vagy az iskola telefonszámán! 

 

2023. január 13. 
péntek 

Szülői Hírlevél 

Palánta  
Általános Iskola 

Januári programok dátu-
mai: 

 Hívogatók                            
január 14. és 28.   

 Központi írásbeli felvételik                                       
január 21. szombat    

 Féléves értékelő kiosztása                               
január 30. hétfő 

 

Februári előrejelző: 

 Fogadóórák/szülői értekez-
letek                               
február 1 és 8. szerda 

  Hívogatók                            
február 3. és 11.   

 Farsangi mulatság                
február 15. szerda 

 Tavaszváró szünet                  
február 16-19. 

 SZMK megbeszélés               
február 20. hétfő 

 A kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja      
február 25. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l2zaI7Oz9G2WClBqXxtq8gaNYkP529Ho/edit?usp=sharing&ouid=103412068942290352629&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l2zaI7Oz9G2WClBqXxtq8gaNYkP529Ho/edit?usp=sharing&ouid=103412068942290352629&rtpof=true&sd=true
https://meet.google.com/uda-vsiw-xsr



