
 

25 éves a Palánta Iskola 

Iskolánk októberben ünnepli 25. születésnapját, ezért október 15 és 21. 

között ünnepi hetet tartunk az iskolában. A flashmob-hoz szeretnénk 

egyenpólókat készíttetni, ahogy arról írtunk. Eddig a családok kb. 50%-a 

jelzett vissza, és a megrendelést, nyomási műveleteket el kell indítanunk. 

Ezért kérjük, hogy egy e-mailben írjátok meg Palkovics Dórinak legké-

sőbb MA!!! gyermeketeknek milyen méretű pólót kértek! Dóri címe: 

palkovics.dora@palanta.hu 

 A gyerek póló méreteit ITT láthatjátok, és 1430 Ft-ba kerül 

 Az unisex póló méreteit ITT találjátok, és 1710 Ft-ba kerül. 

Kérjük, hogy a póló árát  készpénzben küldjétek be a titkárságra legké-

sőbb október 7-éig! Támogatásotokat előre is köszönjük! 

 

Udvartakarítás 

A rossz idő és a kevés jelentkező miatt az udvartakarítást a jövő hét hétvégére, 

azaz  október  8-ára halasztjuk. 

Szeretnénk szülői és/vagy diák segítséget az udvar rendbetételében (kerti mun-
kák, padok csiszolása, festése, beállítása, takarítás, falbontás, viacolor felszedés 
és lerakás). Amennyiben kisgyermeket is hoztok, kérjük, hogy a felügyeletükről 
Ti is gondoskodjatok! 

A munkálatokhoz szívesen fogadunk mindenféle felszerelést, mert az iskolában 
ezek csak híján vannak, hiszen azokat csak a gondnokunk használja. 

A jelentkezők a titkarsag@palanta.hu címen jelezzék, hogy melyik napon tud-
nak nekünk segíteni! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönjük! 

 

Október 6-ai megemlékezés 

Idén a 7. osztályosok különleges megemlékezéssel készülnek az október 

6-ai eseményekről. 

Kérjük, hogy október 6-án, csütörtökön reggel a pilisszentiváni Jági-

tónál lévő parkolóhoz hozzátok gyermeteiteket reggel 7:55-re! 

A külső helyszín miatt a gyerekek jöhetnek a megszokott ruházatukban. 

Eső esetén az iskolában kezdünk. 

 

2022 szeptember 30. 
péntek 

Szülői Hírlevél 

Palánta 
Általános Iskola 

Októberi előrejelző: 

 Aradi vértanúk emléknapja 
október 6. csütörtök 

 8. évfolyamosok országos 
digitális mérése                    
október 11-12. kedd-szerda 

 Pályaorientációs nap                 
október 15. szombat 

 25 éves a Palánta - ünnepi 
hét                                                
október 15– 21. 

 Az 1956-os események em-
léknapja                           
október 21. péntek  

 6. évfolyamosok országos 
digitális mérése                    
október 25-26. kedd-szerda 

http://www.promogyar.hu/REGENT-KIDS-ROUND-NECK-T-SHIRT-68283.html
http://www.promogyar.hu/REGENT-UNISEX-ROUND-COLLAR-T-SHIRT-68073.html
mailto:%20titkarsag@palanta.hu


Pályaorientációs nap 

2022. október  15-én szombaton tanítási nap és egyben pályaorientációs nap lesz iskolánkban. 

Ha Ti is szívesen bemutatnátok munkátokat, hobbitokat, kérjük, hogy legkésőbb október 5-éig 

töltsétek ki az ITT található kérdőívet! Köszönjük! 

 

Délutáni programok a Palántában 

Eddig 160-an jeleztetek vissza gyermeketek délutáni iskolai programokon való részvételéről. 
Köszönjük! Várjuk a többi 50 diák szüleitől is a válaszokat, hogy tervezni tudjuk a szakköröket, 
ügyeleteket! A kérdőívet ITT találjátok! 

 

Sportkör 

Kérjük, hogy aki még nem nyilatkozott arról, gyermeke igénybe venné-e az iskolai sportkör le-

hetőségét az alábbi KÉRDŐÍVben jelezzen vissza! Várjuk AZ ISKOLA ÁLTAL KIÁLLÍTOTT, és az 

aktuális egyesület vezetőjével aláíratott igazolásokat is a külsős sportfoglalkozáspokról! 

 

Palánta Péntek— FELMÉRÉS 

Diákönkormányzatunk tagjai lelkesen dolgoznak a Palánta Péntek nevű iskolaújságon. A diá-

kok mellett Benneteket is szeretnének megszólítani. 

Készítettek egy kérdőívet, hogy felmérjék, hányan olvassátok a PP-t, és milyen javaslataitok len-

nének a lap olvasottságának növelésére. 

A kérdőívet ITT találjátok! Kérjük, hogy minél többen válaszoljatok az ott feltett kérdésekre! 

 

 

 

ŐSZI SZÜNET VÁLTOZÁS 

Bizonyára Ti is értesültetek, tegnap a Kormány eltörölte az őszi szünetet, és meghosszabbította 

a téli szünetet, valamint a tanév rendjét. 

Ennek értelmében: 

 mivel az őszi szünet nem adható ki, november 2-4. közötti napok is tanítási napok, 

 a téli szünet december 22 és január 8. között tart majd (első tanítási nap január 9. hétfő) 

 emiatt a tanítási év utolsó napja június 16. péntek 

Amennyiben valakinek már lefoglalt utazása, programja van november első hetére, kérem, hogy 

írjon nekem egy kikérőt, és a gyermek hiányzását igazgatóként fogom igazolni, így ezek a na-

pok nem terhelik a 3 szülői lehetőséget. 

A kollégákkal ezekre a napokra nem tervezünk új tananyag átadását, csak a korábbiakat fogjuk 

gyakorolni. 

 

https://forms.gle/sP3tWpPHgMmUDCL87
https://forms.gle/EPxov6QtnQye2fm78
https://forms.gle/hMDQrEYsAWt5tmiDA
https://drive.google.com/file/d/19YeciZWyhvBYAoIJh9pJaOcIqyrGA9dQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe569Jdp2jXcWI7e0numv6EjUgc6KIKplzPZl1Z-edY0RQ3LA/viewform?usp=sf_link

