
 Kedves Szülők! 

 

Iskolánkban a beíratkozás a jelenleg még fennálló veszélyhelyzet miatt eltér a korábbi évek rendjétől. 

Kérjük a szülőket és tanulókat, hogy Házirendünket tanulmányozzák át. (http://www.crnlg.hu/dokumentumok) Ennek elfoga-

dása a beíratkozás feltétele. 

 

1. Beíratkozás dátumai: 

2020. június 22. 8-12 óra között – B és C osztály 

2020. június 22. 12-15 óra között – A osztály (hatosztályos) 

2020. június 23. 8-12 óra között – D és E osztály 

 

Beíratkozáshoz feltétlenül szükséges: 

- az általános iskolai bizonyítvány 

- az aláírt hozzájárulási nyilatkozat (Házirend, adatvédelmi tájékoztató) 

További dokumentumok: 

- kitöltött iskola-egészségügyi adatlap (melyet előzetesen kiküldtünk) 

- eredeti oltási könyv vagy másolata 

- születési anyakönyvi kivonat másolata 

- keresztlevél másolat (ha volt keresztelve) 

- diákigazolvány ügyintézéshez bármelyik Kormányablakból kell hozni NEK adatlapot. 

KÉRJÜK, hogy a bizonyítvánnyal együtt, az összes rendelkezésre álló dokumentumot tegyék egy borítékba, lezárva 

vesszük át Önöktől. Aki nem tud személyesen eljönni, tértivevényes levélben adja fel a levelet iskolánk címére.  

  

2. Néhány egyéb teendőről: 

- Felhívjuk a figyelmüket a Házirend szerinti kötelező ünnepi öltözetre 

fiúknak: fehér ing, ciszterci nyakkendő, iskolai jelvény, sötét öltöny, hozzáillő cipő,  

leányoknak: fehér matrózblúz, iskolai jelvény, a helyszínen megvásárolható sötét szoknya, hozzáillő cipő.  

- 2020. augusztus 24-én 14-18 óra között a BALKER Kft. iskolánkban fog árusítani matrózblúzt 4.500,-Ft-ért és 

szoknyát 2.000,-Ft-ért.  

- Szintén augusztus 24-én 14-18 óra között vásárolható meg a ciszterci nyakkendő (2.500,- Ft), az iskolai jelvény 

(1.000,- Ft). Továbbá ebben az időpontban lesz lehetőség iskolai pulóver (5.500,- Ft) és egyéb iskolai ajándéktárgyak 

vásárlására is. 

- Testnevelés órai öltözetre vonatkozó tájékoztatást az első szeptemberi órán adunk.  

 

3. Nagyon fontos, hogy amennyiben a tanuló (vagy szülő) a beíratkozás napján nem tud megjelenni, vagy a megadott 

dátumig nem tudja postázni a kért dokumentumokat, kérjük feltétlenül, jelezze ezt az iskola titkárságán (06 72 516 551). 

Ellenkező esetben a férőhelyet nem tartjuk fenn! Továbbá kérjük, hogy ha bármely okból a gyermek mégsem iskolánkban 

folytatná tanulmányait, erről is azonnal értesítsen bennünket! 

4. Sok éves hagyományunknak megfelelően kulturális és sport célú kiadásainkat a szülők által befizetett alapítványi hoz-

zájárulásból finanszírozzuk, amelyet az iskola alapítványára kérünk utalni. A közlemény rovatba a tanuló nevét és leendő 

osztályát írják. Az alapítványi hozzájárulás összege minimum 6.000,-Ft/év. Túlfizetéseket köszönettel elfogadunk! Befizetés 

határideje a beíratkozás dátuma. Az alapítvány számlaszáma: Pro Ludovico Alapítvány, K&H Bank 10402427-24214018-

00000000.  

5. Szeretnénk idén is megrendezni a Ciszterna táborokat, amik leendő diákjainknak lehetőséget adnak arra, hogy  

megismerkedjenek egymással, tanáraikkal és az iskola szellemiségéből egy kis ízelítőt kapjanak.  

 

 

 

 

 

A táborokról részletes tájékoztatást júliusban küldünk e-mailen.

6. Szülői hírlevélre jelentkezni lehet az iskola honlapján a Szülők menüpont Hírlevél almenüjén keresztül.  

Pécs, 2020. április 29.  
 

   Eredményes együttműködésünkben bízva: Bodáné Gálosi Márta igazgató  

 

 

PiCiszterna (leendő hetedikeseinknek) 

A tábor tervezett időpontja: 2020. augusztus 27-28. 

Helyszíne: Áta 

 

Ciszterna (leendő kilencedikeseinknek) 

A tábor tervezett időpontja: 2020. augusztus 27-29. 

Helyszíne: Matty  

 

http://www.crnlg.hu/dokumentumok

