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Bonyhád, 2021. április 25.

Kedves Gimnazistánk!
Örömmel tájékoztatlak, hogy felvételt nyertél gimnáziumunkba!

Néhány tudnivalóról és teendőről szeretnélek tájékoztatni.
A járványhelyzetre való tekintettel a beiratkozás menetét és a dokumentumainkat kicsit
megváltoztattuk. A beiratkozást online felületünkön – https://forms.gle/mWLfLn8irTrB5uAL9 tudod megtenni 2021. május 15-ig. A felület kitöltése kötelező, hiszen ezután tudunk
veled tanulói jogviszonyt létesíteni.
(Felhívnám a figyelmet, hogy a személyes adatokat mindenképpen személyazonosító
igazolvány és lakcímkártya alapján szíveskedjél kitölteni – szerencsés lenne szülői
segítséggel! Ha még nincsen adóazonosító kártyád, kérlek, mihamarabb csináltassál.)

Valószínű, hogy a tanévkezdésre még nem lesz készen a diákigazolványod, ugyanis csak akkor
tudjuk az igénylést elindítani, amikor a volt iskolád már kijelentett a rendszerből és így a mi
iskolánk át tud venni hivatalosan. Próbáld minél hamarabb beszerezni ezt az igénylőlapot
(NEK-lap) és beszkennelve vagy lefotózva (jó minőségű legyen a fotó!) juttasd be
gimnáziumunk e-mail címére: beiratkozaspetofigimi@gmail.com.
A bejáró és kollégista tanulóknak augusztus végén – kérésre – tudunk adni igazolást az
utazáshoz.
Augusztus végére tervezzük Szecskatáborunkat. Ide kérjük elhozni az alábbiakat:
➢ általános iskolai bizonyítvány
➢ egészségügyi törzslap (ha az általános iskolában megkaptad),
➢ iskolajelvényre 900,- Ft
➢ iskolai egyen nyakkendőre 2.100,- Ft
➢ tanulóbiztosításra valamennyi pénz – a helyszínen kellene eldönteni a formulát
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MENZA, KOLLÉGIUM
Iskolánkban lehetőséged van arra, hogy rendszeres időben meleg ételt fogyasszál. Távolabb
élő diákjaink részére kollégiumi ellátást is tudunk biztosítani, (a kollégiumi felvételnél
figyelembe vesszük az iskola és a lakhely közti távolságot és az iskolánkban eltöltött évek
számát), mely térítésmentes, ezt a Magyarországi Evangélikus Egyház biztosítja. Így csupán
a napi 3-szori étkezést kell fizetni, mely a 2021/2022-es tanévben várhatóan 1.100,Ft/nap lesz kollégistáknak.
Természetesen a nem kollégistáknak is lehetőségük van ebédet kérni 450,- Ft-os áron.

EGYENRUHA
Hétköznapokon esztétikus, tiszta öltözetet fogadunk el. (Tartózkodni kell a szélsőséges
öltözködéstől és hajviselettől.) A pearcingek viselését a fertőzésveszély és más
egészségügyi megfontolás miatt tiltjuk.
Az iskolai, egyházi, állami ünnepek alkalmával egyenruhát kell viselni.
Lányoknak: - matrózblúz (fehér blúz sötétkék gallérral, a galléron 2 vagy 3 fehér csíkkal)
- fekete, egyenes szabású, térdig érő szoknya (nem mini!)
- fekete, ünnepi cipő
- iskolajelvény
- nyakkendő (iskolai egyen nyakkendő)
Fiúknak:

- sötét nadrág
- fehér ing
- fekete zokni
- fekete ünnepi cipő
- iskolajelvény
- nyakkendő (iskolai egyen nyakkendő)
A tanév főbb rendezvényeit, eseményeit a szeptemberi „IRÁNYTŰ” kiadványunkból tudod
követni, melyet az iskola honlapján találsz meg, hogy családi programjaitokat ehhez tudjátok
tervezni, igazítani.

TESTNEVELÉS FELSZERELÉS
A testnevelés órákon a fiúk-lányok együtt vannak. Egységes a felszerelés; iskolai póló (mely
osztályonként kerül megrendelésre az első tanítási naptól az iskolában), pamut alapanyagú,
fekete rövidnadrág, fehér zokni, tornacipő (amely csak a testnevelés órán viselhető!).
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DIGITÁLIS TANKÖNYV
Iskolánkban a 2021/2022-es tanévben is megvalósításra kerül a digitális tankönyvek és
munkafüzetek meghonosítása. Ehhez az intézmény minden bejövő diákja számára egy
digitális eszközt (tabletet) bocsájt rendelkezésre (kb. 80 ezer forint értékben. Az iskola a
vételár felét magára vállalja. 2 év után az eszköz a saját tulajdonoddá válik.) Ezzel az
egyszeri beruházással lehetővé válik, hogy a nálunk eltöltött idő alatt használt tankönyveid
egy eszközön legyenek rajta.

TANKÖNYVRENDELÉSI FELÜLET
➢ 5.g

https://forms.gle/vguWSX19fZtgca3v7

➢ 7.a

https://forms.gle/uubjqGAERqT8MZor8

➢ 9.b

https://forms.gle/7qjphyN9R5mvpYw3A

➢ 9.c

https://forms.gle/ek24AWFyxqwswA4d6

➢ 9.e

https://forms.gle/iabSMVeoMzEaeGc1A

➢ 9.f

https://forms.gle/pdqdTDYHCBjfDBza7

EGYÉB INFORMÁCIÓK
➢ Tanévnyitó ünnepély: 2021. augusztus 31-én (kedden) 17.00-kor a gimnázium udvarán.
Előtte az osztálytermekben gyülekezés.
➢ Kollégista tanulóink 2021. augusztus 31-én 14.00-tól költözhetnek be a kollégiumba.
➢ Hagyományos

szecskatáborunk: augusztus 24-25-26-án (kedd-szerda-csütörtök) a

kollégiumunkban.
➢ Tanévkezdés: 2021. szeptember 01-jén (szerdán) 7.45-kor
➢ Iskolánkban nyári ügyelet: pénteki napokon 8.00-12.00-ig
➢ Telefonszámunk: iskolai: 74/451-719

Szép élményeket és kellemes pihenést kívánunk a nyárra.
Várakozással tekintünk a személyes találkozás elé.

Erős vár a mi Istenünk!
Andorka Gábor
igazgató
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