A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:

Tanévkezdés az Irinyi iskolában

A 2018/2019-es tanév első tanítási napján 168 gyereket köszöntött az Irinyis
csengőszó a megújult Kassai utca 16. szám alatti iskolaépület udvarán. A diáksereg
képviseletében Szűcs Alexandra 7. osztályos és Dajka Máté 2. osztályos tanulónk
nyitotta az új iskolai évet.
Tanévnyitó ünnepség

Versmondók

Az tanévnyitó ünnepség során Vályiné Pápai Viola igazgatóasszony tanévnyitó
beszédéből megtudhattuk, hogy milyen felújítási munkálatok történtek iskolai
telephelyeinken, minden gyerek hiánytalanul és időben megkapta a számára
ingyenesen járó tankönyvcsomagot, az iskolatej és a gyümölcsprogram keretein belül
idén is heti több alkalommal kapnak ingyenesen friss gyümölcsöt és tejtermékeket
tanulóink, mindemellett a tanévre kitűzött kiemelt feladatok is ismertetésre kerültek /a
helyi sajátosságok kiaknázása, a kompetenciák fejlesztése, a tehetséggondozás, a
felzárkóztatás és a szabadidős programok szervezése/. A fentiek alapján az 1-8.
osztályig tartó egész napos oktatás mindennapjait színesíteni fogják DÖK programok,
erdei iskolai program, a szülői igényeknek megfelelően többféle szakkör, versenyekre
való felkészítés, fejlesztő foglalkozások, felvételi előkészítő, „Útravaló” pályázat
valamint továbbra is biztosítjuk a dolgozó szülők gyermekeinek a reggel 7 órától és
este 16-17 óráig tartó ügyeletet.

Az elsősök befogadása
Hagyományainkhoz híven most is a tanévnyitó ünnepségen történt az első
osztályosok iskolai bemutatkozása és Irinyis diákká avatása, az óvó nénik
bátorításával, a tanító nénik köszöntő beszédével és az Irinyis jelvények feltűzésével.
Első osztályosok köszöntése

A tanév rendje

Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. /hétfő/
Őszi szünet: 2018.október 29-től október 31-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. /péntek/, a szünet utáni első
tanítási nap pedig 2018. november 5. /hétfő/
Téli szünet: 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. /péntek/, a szünet utáni első
tanítási nap 2019. január 3. /csütörtök/
A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart.
Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, a szülőket az első félévben elért
tanulmányi eredményekről.
Tavaszi szünet: 2019. április18-tól április 23-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. /szerda/, a szünet utáni első tanítási
nap április 24. /szerda/
Országos kompetenciamérés: 2019. május 29.
A kompetenciamérés az általános iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamában
zajlik.
Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. /péntek/

(Összeállította Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító)

