
HÍRLEVÉL - NOVEMBER 
 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Hírlevelünkben számos iskolai rendezvényre hívjuk fel figyelmüket és felidézzük az 

előző hónap emlékezetes eseményeit. 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy intézményünk a HVG 100 Legjobb 

Középiskola ranglistáján a 43. helyen szerepel. A korábbi évek kompetenciamérései 

és érettségi eredményeinek figyelembe vételével készült rangsor iskolánk eddigi 

legelőkelőbb eredménye. 

A Díszterem felújítása a végső szakaszába ért: két tanteremben külföldről 

adományként érkezett kihajtható nagy táblát szereltek fel, illetve a Díszterem 2. 

teremben egy új projektort és vetítővásznat helyeztek el. Az egyik informatika 

teremben interaktív televízió került felszerelésre. A fejlesztések a Janus Alapítvány 

és a Szülők-nevelők bál bevételeiből valósultak meg. 

Az ősz a beiskolázás időszaka: októberben két, sok érdeklődőt vonzó nyílt napot 

tartottunk az általános iskolás tanulók és szüleik számára. Az előkészítő 

foglalkozásokat a hónap kezdetétől tartjuk, csatlakozásra még mindig van lehetőség.  

Novemberi fogadóórák: 

A november 6-án (kedd) 17.00-19.00 között a 7-10-12. évfolyamok részére megtartott 

fogadóórát követően november 13-án (kedd) 17.00-19.00 között a 8-9-11. 

évfolyamok szüleit várjuk. 

A 11-12. évfolyamok számára két pályaválasztással, továbbtanulással kapcsolatos 

programot szervezünk. 

November 16. (péntek) 15.00-16.30 Továbbtanulási Börze a Díszteremben  

A Börzére az előzetesen felmért igények alapján jelenleg egyetemi képzésben részt 

vevő, egykori jánuszista diákjainkat hívjuk meg, akikkel kötetlen beszélgetést 

folytathatnak az egyetemi szakokról. (A rendezvényre 10. évfolyamos diákokat is 

várunk.) 

November 23. (péntek) a Pécsi POK által szervezett Pályaválasztási napon vesznek 

részt a 11-12. évfolyam tanulói. 

 



A hónap legnagyobb iskolai rendezvénye a Janus Night lesz! 

November 16-án (péntek) 16.45-kor kezdődő programon tudományos-

ismeretterjesztő előadásokon, interaktív játékokon vehetnek részt az érdeklődők. A 

rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi linken érnek el. 

(A honlapon és a Facebookon meghirdetett eseményen is elérhető.) 

 

Regisztráció: 

https://docs.google.com/forms/d/1NI63hvgkb3HuYm1R5Xe6_IDv1-dcGvnTT7LjFVtDHoc/edit?usp=drivesdk 

 

A rendezvényen a 7-8. évfolyam tanulói 20.00 óráig vehetnek részt. A részvételi 

szándékról szülői nyilatkozatot kérünk, amit a hírlevél végén találhatnak és a honlapról 

is letölthető.  

A 9-12. évfolyam tanulói 22.00 óráig vehetnek részt a Janus Night-on, ezt követően a 

kitartó diákok számára lehetőséget adunk, hogy másnap reggel 6.00 óráig az iskolában 

maradjanak. A „bentalvós” programot a DÖK szervezi (filmklub, társasjáték stb.), és 

tanári felügyeletet biztosítunk. Szülői hozzájárulást kérünk minden iskolában maradó 

diáktól. (A nyilatkozatot a Hírlevél végén találják, és a honlapról is letölthető.) 

Kérjük a szülői nyilatkozatokat november 14-ig (szerda) visszaküldeni az 

osztályfőnöknek! 

 

Az iskolából csak a megadott időpontokban lehet távozni: 

Kapunyitás:  20.00  a 7-8. évfolyam (és aki még akar) távozása 

   22.00  a többi évfolyam távozása  

(akik nem alszanak az iskolában) 

   06.00  a „bentalvós” program vége 

 

Köszönjük eddigi együttműködésüket és támogatásukat. 

 

Pécs, 2018. 11. 07.      Iskolavezetés 

  

https://docs.google.com/forms/d/1NI63hvgkb3HuYm1R5Xe6_IDv1-dcGvnTT7LjFVtDHoc/edit?usp=drivesdk


Szülői nyilatkozat a 7-8. évfolyam számára 

 

Nyilatkozat 

Nyilatkozom, hogy gyermekem, _______________________________ osztályos 

tanuló, részt vehet 2018. november 16-án a Janus Night rendezvényen (tudományos-

ismeretterjesztő előadásokon és interaktív játékokon). Tudomásul veszem, hogy a 7-

8. évfolyam tanulói számára a rendezvény 20.00 óráig tart. (Távozásra csak ekkor van 

lehetőség.) Az iskolából való távozás után gyermekemről gondoskodom. 

 

_________________, 2018. november …..    __________________________ 

 

Kérjük a szülői nyilatkozatot november 14-ig (szerda) visszaküldeni az 

osztályfőnöknek! 

 

 

Szülői nyilatkozat a 9-12. évfolyam számára 

 

Nyilatkozat 

Nyilatkozom, hogy gyermekem, _______________________________ osztályos 

tanuló, részt vehet 2018. november 16-án a Janus Night rendezvényen (tudományos-

ismeretterjesztő előadásokon és interaktív játékokon) 16.30 és 22.00 között. 

Hozzájárulok, hogy gyermekem 22.00 és 06.00 között az iskolában töltse az éjszakát.  

 

_________________, 2018. november …..    __________________________ 

 

Gondviselő neve: ________________________ 

Elérhetősége: ___________________________ 

Kérjük a szülői nyilatkozatot november 14-ig (szerda) visszaküldeni az 

osztályfőnöknek! 


