A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei
Nyári események
A szünidő ideje alatt iskolánk folyamatos ügyeletet biztosított, melyet a járványügyi
előírások betartása mellett vehettek igénybe a szülők, az érdeklődők.
A hátrányos helyzetű gyerekek számára idén nyáron is minden munkanapon ingyenes
szociális étkeztetés történt önkormányzati támogatással, a meleg étel átvételének
helyszínéül a vértesi település érintett tanulói számára az Irinyi utca 8. szám alatti
iskolaépületünk szolgált.
Karbantartási munkálatok keretében a Kassai utca 16. szám alatti iskolaépület
kerítésének renoválása történt. Az intézményi tatarozás a Berettyóújfalui Tankerület
és Létavértes Város Önkormányzatának finanszírozásával valósult meg.
A világban kialakult különös helyzetre való tekintettel a nyár folyamán kiemelt feladatot
fordítottunk iskolaépületeink teljes körű fertőtlenítésére, iskolánk technikai dolgozói
segítségével.
Augusztus utolsó hetében a tankönyvek hiánytalanul megérkeztek iskolánkba, melyet
augusztus 31-én valamennyi szülő átvett. Minden diák ingyenesen kapta a könyveket.
A hátrányos helyzetű tanulóink a Tankerület jóvoltából ugyanezen a napon ingyenes
tanszercsomagot vehettek át iskolánkban, mely az optimális tanuláshoz szükséges
minden felszerelést tartalmazott.
Augusztus végétől a pedagógusok a 2020-2021-es tanév munkáját készítették elő,
munkaközösségi foglalkozások, értekezletek keretében egyeztettek az új tanév
kiemelt céljairól, feladatairól, dekorálták a tantermeket, folyosókat, hogy a gyermekek
számára esztétikus környezetet biztosítsanak.
2020 szeptemberétől az általános iskolák 1. és 5. évfolyamán az új Nemzeti
alaptanterv szerint zajlik az oktatás, ezért a nyár folyamán a minisztérium pályázatot
hirdetett „Emmi tanmenet pályázat 2020” címmel, melyre pedagógusok készíthettek
a tanulók fejlesztését szolgáló, a központi tartalomszabályzásnak megfelelő
tanmeneteket. Nagy örömünkre szolgál és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy
iskolánk kiváló pedagógusa Lukács Mihályné miniszteri elismerő oklevélben részesül
kiemelkedő pályamunkájáért, mindemellett az általa elkészített dokumentum a legjobb
tanmenetek között megjelenésre került az Oktatási Hivatal honlapján.
Ezúton is szívből gratulálunk!
Augusztus 27-én a leendő első osztályosok számára ismét Ebihaltábort szerveztünk.
Ezen a napon a gyerekek a leendő tanító nénik irányításával alaposabban
megismerték az Irinyi u. 8. szám alatti iskolaépületet, majd vidám énekléssel, jó
hangulatú beszélgetéssel, érdekes játékokkal, kézműveskedéssel töltötték a napot.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is sok kis csemete
látogatott el a nyári szünidő utolsó napjaiban hozzánk.

Pillanatkép az ebihaltáborból

Tanévkezdés
2020. szeptember 1-jén 8 órától kezdetét vette a 2020-2021-es tanév.
A szokásostól eltérő módon, a járványügyi helyzetre való tekintettel idén csak
elsőseinket köszönthettük ünnepélyes keretek között. Az apró csemetéktől az óvó
nénik bátorító szavakkal köszöntek el és a tanító nénik nagy szeretettel üdvözölték
őket, majd az iskolai jelvény feltűzésével Irinyis diákká avatásuk is megtörtént. A
diáksereg képviseletében Nagy Szabina 7. osztályos tanulónk köszöntötte az első
osztályosokat és nyitotta az új iskolai évet.
A többi Irinyis tanulónk osztálykeretben, osztályfőnöki órákkal kezdte az első napot,
ahol ismertetésre kerültek a járványügyi helyzet miatti intézkedések, új szabályok,
melyek betartása mindenki számára kötelező érvényűek. A Létavértesi Irinyi János
Általános Iskola Intézkedési Terve a 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét
idején alkalmazandó eljárásrendről online felületen a szülők számára is ismertetésre
került.
A 2020/2021-es tanévben az osztályok irányítása a következő nevelők segítségével
történik:
1. osztály: Tóthfalusiné Bubrik Beáta, Nagyné Kiss Etelka
2. osztály: Vályi Éva, Mihók-Szima Beáta
3. osztály: Magyar Jánosné, Katona István
4. osztály: Katonáné Szabó Csilla, Ujvárosiné Slifka Mariann, Szalatyánné Szűcs
Gyöngyi
5. osztály: Kontor Gábor
6. osztály: Némethné Csuka Ágnes – Lucik Barna
7. osztály: Jákóbné Szilágyi Éva - Lukács Mihályné
8. osztály: Joó-Tamás Henrietta Gabriella – Szentmiklósi Miklós

Tanévnyitó ünnepség

A tanév rendje
Első tanítási nap: 2020. szeptember 1.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni
első tanítási nap. 2020. november 2. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
Az első félév vége: 2021. január 22.
Az iskolák 2021. január 31-ig értesítik a tanulókat, a szülőket az első félévben elért
tanulmányi eredményekről.
Utolsó tanítási nap: 2021. június 15.
Vírusmentes, sikeres tanévet kívánunk!

Jákóbné Szilágyi Éva
iskolai tudósító

