Heti étrend – 16. hét
Heti étrend – 16. hét –
2021. április 19. – április 23.
Kérjük az étkezési ill. elviteli szándékot hét elején,
lehetőleg hétfőn jelezni, mert előfordulhat, hogy a későn
leadott igényeket már nem tudjuk teljesíteni. Az étkezést az
adott napon reggel 8:00-ig lehet lemondani.

Hétfő

Tízórai

Ebéd

Gyümölcstea
Teljes kiőrlésű

Tojásleves

kenyér
Zöldfűszeres
vajkrém

Finomfőzelék
Fokhagymás
csirkemell

Uzsonna

Kockasajt
kifli

paradicsom
Tej
Kedd

Szerda

Kakaós
gabonapehely

Pásztortarhonya
csemege uborka
gyümölcs

Körözött
Teljes kiőrlésű zsemle

Tea
Főtt virsli
Teljes kiőrlésű

Zöldbab leves
Bolognai

Parizer
Puffancs

spagetti
reszelt sajt

margarin
jégsaláta

Paradicsomleves
Sült csirkecomb
zöldséges rizs

Főtt tojás
margarin
Teljes kiőrlésű zsemle

cékla

uborka

kenyér
mustár

Csütörtök

Tej
Mogyorókrémes
kenyér
Tea

Péntek

Májgaluska

Kenőmájas
Teljes kiőrlésű
kenyér
savanyú káposzta

Gyümölcsleves
Hal
sajtszósszal
panírozva
Petrezselymes

Gyümölcsjoghurt
Teljes kiőrlésű kifli

burgonya

A nyersanyagellátástól függően az étlap változhat.
Az ételek allergén összetevőket tartalmazhatnak /glutén,

tojás, szója, tej, diófélék, zeller, mustár, hal, szezámmag/

2020. január 1-től a Szent István
Katolikus Általános Iskola étkezési
térítési díjai:
EBÉD
TÍZÓRAI, EBÉD,
UZSONNA

100%

50%

330 Ft

165 Ft

580 Ft

290 Ft

Oktatás április 19-től
Tisztelt Szülők!
A 177/2021 (IV.15.) Korm.rendelet, valamint fenntartónk, az
Egri Főegyházmegye rendelkezése alapján a következőkről
tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket:
1. Április 19-től csak az alsó tagozatnak kötelező a
jelenléti oktatás, a felsőnek várhatóan május 10-ig
továbbra is digitális oktatás lesz. Számukra az online
órákon való részvétel kötelező, igazolt távolmaradást a
szülőnek jeleznie kell az osztályfőnöknek 1 héten belül.
2. Ha egy szülő nem akarja iskolába küldeni a gyermekét a
járványhelyzetre tekintettel, arra lehetősége van, a
távolmaradást az intézményvezetők engedélyezhetik az
intézményvezetőhöz benyújtott írásbeli kérelem alapján.
Ha él ezzel a lehetőséggel a pedagógusok nekik külön nem
tartanak online órákat önállóan kell az anyagból
felkészülniük.

3. Akik a tanév során 250 óránál többet hiányzanak, az év
végén osztályozó vizsgát tehetnek a tantestület döntése
alapján. Természetesen
az osztályozó vizsgára való
sikeres felkészüléshez kollégáim kis csoportokban igény
esetén segítséget nyújtanak.
4. A rendelet alapján továbbra is biztosítjuk a felső
tagozatos tanulók felügyeletét, ha azt a szülők kérik.

Kérelem a gyermek távolmaradásához
Mezőkövesd, 2021. 04. 16.
iskolavezetés

Tájékoztatás a szülőknek az
online
órákon
való
részvételről
Iskolánkban 2021.március 8-tól ismét tantermen kívüli,
digitális tanrend szerint oktatunk és nevelünk. A diákok
online órákon és a Google Classroom felületén közzétett
feladatok segítségével tanulnak. Az online órák alatt a

diákok kamerájának bekapcsolva kell lennie, a nem
megfelelő tanórai részvétel órai munkában 1-es
érdemjeggyel osztályozható, illetve mint fegyelmi vétség
a magatartás és a szorgalom jegyben is szankcionálható.
A tanulók jelenlétének adminisztrálása a Kréta felületén
kötelező. Ez a kötelezettség az online órákra is vonatkozik. A
technikai és egészségügyi okok miatti hiányzásokat a szülő
köteles egyeztetni az osztályfőnökkel. Hiányzás esetében a
diák feladata az elmulasztott tananyag pótlása.

Pénzokos kupa
Szent István Katolikus Iskola diákjai a megyei fordulóba
jutásért
Minden évben a pénz7 kiegészítéseként megrendezésre kerül a
Pénzokos kupa. Ebben az évben a szokásos decemberi online
fordulók márciusra tolódtak a járványhelyzet miatt.
Ebben az évben újdonságként szolgál, hogy az 5-6. és 7-8.
évfolyamos diákok külön mérhetik össze tudásukat. A csapatok
mindegyike 3 főből áll. Az 5-6. osztályosok versenye 2, a 7-8.
évfolyamosok versenye 3 online fordulóból áll. Az első online
fordulók megmérettetései után a gyerekek egy megyei, majd
regionális ezután pedig országos versenyen mérettetik meg
magukat. Jelenleg az online fordulókon vannak túl diákjaink,
mindkét korosztályban nagyon szép eredmények születtek. A
program díjazza azokat az iskolákat is, akik a legtöbb
csapatot indítják a versenyen, ez 100 000 Ft-ot jelenthet
iskolánknak.
A 7-8. osztályosok versenyén 16 induló csapatból 8 jutott
tovább a megyei döntőbe. Ezeket a csapatokat a továbbjutás
sorrendjében mutatom be: első helyen az adócsalók: Molnár
Márton Ádám, Bollók Máté István, Kis Vencel Kolos, 4. helyen
tőzsdecápák2. : Hegedűs Anna Judit, Gulyás Dalma, Patai Dóra,
5. helyen a betétkönyvelők csapata: Gál Boglárka, Tóth
Barbara, Brunczel András, illetve 6. helyen a spórol 8
csapata: Fűtő Bence János, Király Attila Bence, Juhász Ádám.
Az 5-6. osztályosok versenyén is többen versenybe szálltak
iskolánkból. A 189 induló csapatból a kisebbek versenyén az
iskolánk tanulói a 60., 74., 95., 129. helyezést érték el,
sajnos számukra ebben a szezonban véget ért a verseny, de

jövőre, ahogyan őket ismerem, lelkesen folytatják majd a
megmérettetést.
A nagyobbakért április 15-én izgulhatunk, amikor is a megyei
továbbjutás lesz a tét.

Sikó-Fehérvári Csilla

Virágvasárnapi
passió
énekkar előadásában

az

Jézus Krisztus szenvedéstörténete Márk evangelista szerint.
Evangelista: Bollók Róza
Jézus: Brunczel András
Pilátus, Katona, Százados: Patai Péter

Online órák
Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
Az iskola pedagógusai által tartott online órákra nem lehet
idegen személyeket meghívni vagy az óra linkjét megosztani. A
foglalkozásokról videót készíteni és azt megosztani a
közösségi médiában büntetőjogi következményekkel jár és
fegyelmi eljárást is von maga után. Az órákon való részvétel
mindenki számára a saját tudásának a fejlesztésére szolgál és
nem “jó buli”.
Mindenkinek jó egészséget. Tisztelettel Nyeste István

Nagyböjti
énekek
énekkarosok előadásában.

az

Szólót énekelnek: Birinyi Dorka, Tóth Bence, Patai Anna
Hangszeren közreműködnek: Pap Zsuzsanna Mária (hegedű), Pap
Noémi (hegedű), Bencsik Karina (fuvola), Patai Dóra ( fuvola),
Patai Sára (gitár), Kertész Veronika (gitár), Ferenczi Sára
(gitár), Molnár Márton (gitár), Nagyné Demeter Ilona (zongora)

Szülői
tájékoztatás
beiratkozásról
Tisztelt Szülők!
A Szent István Katolikus Általános Iskolában a beiratkozás
idejét a 2020/21. tanév rendjéről szóló 27/2020 (VIII. 11.)
EMMI rendelet 7.§-a határozza meg.
Iskolánk önálló intézmény, nem körzethatáros, ezért a
beiratkozásról szóló szándékát más intézménnyel nem kell
közölni. A beiratkozott tanulókról mi értesítjük központilag a
jegyzőt és a tankerületet.
A 2021/2022. tanévre az általános iskola 1. évfolyamára
történő beiratkozás ideje:
2021. április 15-én, csütörtökön 8.00 és 18.00 óra között;
és
2021. április 16-án, pénteken 8.00 és 18.00 óra között.

A mellékelt beiratkozáshoz szükséges dokumentumot lehetőleg
ebben az időpontban juttassák vissza intézményünkbe és az
április 15-i vagy 16-i dátumot írják rá. A járványügyi helyzet
miatt, ha van rá lehetőség elektronikus úton, de be lehet
jönni személyesen is. Aki nem tudja elektronikus úton
visszaküldeni vagy bármi más problémája van, hívja az iskolát.
A dokumentumot ha nem tudják kinyomtatni, akkor aláírás nélkül
is érvényes.
Az iskola e-mail címe: katisk2@gmail.com
Az iskola telefonszáma: 0649-500-060
A következő tanévre való beiratkozás

Énekkarosok iskolába hívogató
műsora
Kedves Szülők! Szeretettel várjuk énekelni szerető
gyermekeiket a Katolikus iskolába. Fogadják szeretettel az
énekkar bemutatkozó műsorát.

Március 15-i ünnepség
Március 15-i ünnepség, 2021.

Étkezési térítési díj
Tisztelt Szülők!
A február havi étkezési térítési díjak befizetésének
időpontja:
2021. március 11. – 12., 8 – 16 óráig!!
(csütörtök-péntek)
A térítési díjat 2020. októbertől már
befizethetik az alábbi számlaszámra:

átutalással

is

11734107-26077914 (közl: gyermek neve, osztálya)
Az étkezési számlát e-mailben előzetesen megküldjük.
A vírushelyzetre való tekintettel kérjük, hogy részesítsék
előnyben az átutalásos fizetést!

Szülői kérelem felügyelethez
Tisztelt Szülők! A Kormány 111/2021.(III.6.) rendelete
alapján a Szent István Katolikus Általános Iskola biztosítja a
szülők által kérelmezett tanulóink
(március 8-március 26 között). A
juttassák vissza intézményünkbe
személyesen legkésőbb a felügyeletet
valaki nem tudja elektronikus úton

felügyeletét munkaidőben
mellékelt dokumentumot
elektronikus úton vagy
megelőző nap 10 óráig. Ha
visszaküldeni vagy bármi

más problémája van, hívja az iskolát.
Az iskola e-mail címe: katisk2@gmail.com
Az iskola telefonszáma: 0649-500-060 .
Szülői kérelem felügyelethez
Iskolavezetés

Közlemény
gyermekfelügyeletről

a

A Kormány 111/2021.(III.6.) Kormány rendelete alapján a Szent
István Katolikus Általános Iskola biztosítja a szülők által
kérelmezett tanulóink felügyeletét munkaidőben (március 8március 26 között). A kérelmeket elektronikus úton is el lehet
juttatni az iskolába. Természetesen ha igénylik a felügyeletet
érdemes étkezést is kérni, mivel a gyermek az iskolában
tartózkodik, de ez nem kötelező. Az étkezést az adott napot
megelőző nap 10:00 óráig tudja megrendelni, illetve lemondani.
A kialakult helyzetre való tekintettel késedelmes jelentkezést
nem tudunk elfogadni. Késedelmes lemondás valamint el nem vitt
ebéd esetén, a térítési díj kiszámlázásra kerül. Felhívjuk a
figyelmet a rendelet 2.§ alapján csak indokolt esetben
(„legszükségesebb esetben- különösen munkavégzés a
védekezésben való részvétel”) kérjék a felügyeletet.

Megértésüket köszönjük:

Iskolavezetés

2021.03. 08.

4.
évfolyam
angolosainak
búcsúzása
a
jelenléti
oktatástól
A Szent István Katolikus Általános Iskola 4.a és 4.b osztályos
tanulói így búcsúztak a március 5-én véget érő oktatástól. A
műsor létrejöttéért hálás köszönet: Nagyné Demeter Ilonának a
zenei kíséretért, Gregovszkiné Dobó Melindának a díszletekért,
Gálné Fekete Eszternek, Bencsikné Madarász Erzsébetnek,
Kovácsné Murányi Editnek, Aranyosiné Elek Ágotának, Molnárné
Dózsa Alíznak a gyerekek jelmezéért.
Gáspárné Ali Júlia
igazgatóhelyettes
angol-nyelvtanár

Közlemény az étkeztetésről
Intézményi gyermekétkeztetés az online oktatás ideje alatt

A 2020. március 04-én elrendelt iskolalátogatási tilalom
fennállása ideje alatt – miután tanítási szünet nem került
elrendelésre – továbbra is biztosítani szükséges az intézményi
gyermekétkeztetést, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a szerint.
Ingyenes ellátásra jogosultak:
az 1-8. évfolyamon a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint a
nevelésbe vett gyermekek.
A térítési díj 50%-os kedvezményére jogosultak: az 1-12.
évfolyamon, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek a három
vagy több gyermeket nevelő családban élő tanulók.
Fontos, hogy a fokozott járványveszély miatt elrendelt
iskolalátogatási tilalom fennállása alatt a gyermekek
ellátását az
biztosított

intézményi gyermekétkeztetés keretében
fenti
jogosultságok,
kedvezmények

figyelembevételével tudjuk biztosítani.

Kérjük, hogy amennyiben továbbra is igénybe kívánja venni
gyermeke számára az étkeztetést, az alábbi elérhetőségek
valamelyikén
0649/500-060;

jelezze:

katolikusmenza@gmail.com

Az étkezést az adott napot megelőző nap 10:00 óráig
tudja megrendelni, illetve lemondani. A kialakult
helyzetre való tekintettel késedelmes jelentkezést nem
tudunk elfogadni. Késedelmes lemondás valamint el nem
vitt ebéd esetén, a térítési díj kiszámlázásra kerül.
Az ebédet az Iskola főzőkonyhájáról lehet elvinni
hétköznapokon 11:00-12:30-ig.
Kérjük, saját ételhordó edényt biztosítsanak.
Továbbá elvitelkor kérjük a járványügyi szabályok (maszk
használat, 1.5m-es távolság tartása) valamint az
alapvető higiéniai szabályok betartását.

A térítési díjak kifizetése, a szokásos rend szerint
(lehetőleg átutalással) történik, amelyről a már
korábban megadott e-mail címre értesítést küldünk.

Kérjük a határidők betartását!

Járványügyi tájékoztatás
Járványügyi helyzet a mezőkövesdi Szent István Katolikus
Általános Iskolában (2020. 03 02-i állapot szerint)
Koronavírus fertőzéssel érintett

1 fő pozitív PCR

pedagógus:

teszteredmény

Karanténban lévő gyermekek száma:

4

További tanulókról szülői bejelentés alapján nem
rendelkezünk információval

Járványügyi tájékoztatás

Járványügyi helyzet a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános I
(2020. 03 01-i állapot szerint)
Koronavírus fertőzéssel érintett pedagógus:
Karanténban lévő gyermekek száma:

1 fő pozitív PCR teszte
2

További tanulókról szülői bejelentés alapján nem rendelkezünk infor

Heti étrend – 09. hét
Heti étrend – 09. hét –
2021. március 01. -március 05.
Kérjük az étkezési ill. elviteli szándékot hét elején,
lehetőleg hétfőn jelezni, mert előfordulhat, hogy a későn
leadott igényeket már nem tudjuk teljesíteni. Az étkezést az
adott napon reggel 8:00-ig lehet lemondani.

Hétfő

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Gyümölcstea
Vaníliás puding

Lebbencsleves
Paradicsomos
húsgombóc

Kőrözött
Teljes kiőrlésű zsemle

Keksz

gyümölcs

Kakaó
Kedd

Kenőmájas
Teljes kiőrlésű
kenyér

Magyaros
burgonyaleves
Rakott karfiol

Parizer
Puffancs
margarin

Babgulyás
Mákos tészta
gyümölcs

Kakaós csiga

savanyú káposzta
Gyümölcstea
Szerda

Csütörtök

Főtt virsli
mustár
Teljes kiőrlésű
kenyér

Gyümölcstea
Vajas mézes
kenyér

Zöldbableves
Sajtos mustáros
csirkemell
Petrezselymes
burgonya
cékla

Sajtkrém
Teljes kiőrlésű zsemle
paprika

Péntek

Gyümölcstea
Tojásrántotta
Teljes kiőrlésű

Tavaszi
gombaleves
Rántott sajt

kenyér
paradicsom

Kukoricás rizs
tartármártás

Gyümölcsjoghurt
Kifli

A nyersanyagellátástól függően az étlap változhat.
Az ételek allergén összetevőket tartalmazhatnak /glutén,
tojás, szója, tej, diófélék, zeller, mustár, hal, szezámmag/

2020. január 1-től a Szent István
Katolikus Általános Iskola étkezési
térítési díjai:
EBÉD
TÍZÓRAI, EBÉD,
UZSONNA

100%

50%

330 Ft

165 Ft

580 Ft

290 Ft

Leendő elsős tanítónők
2021/2022-es tanévben

a

Heti étrend – 08. hét
Heti étrend – 08. hét –
2021. február 22. – február 26.
Kérjük az étkezési ill. elviteli szándékot hét elején,
lehetőleg hétfőn jelezni, mert előfordulhat, hogy a későn
leadott igényeket már nem tudjuk teljesíteni. Az étkezést az
adott napon reggel 8:00-ig lehet lemondani.
Tízórai

Ebéd
Gulyásleves

Hétfő

Gyümölcstea

Tejbegríz

Sajtos pizza

kakaó szórat
gyümölcs

Kedd

Kakaó
Vajas kalács

Uzsonna
Főtt tojás
Teljes kiőrlésű zsemle
margarin

Grízgaluska leves

Kockasajt

Kelkáposzta főzelék

Teljes kiőrlésű kifli

Sertéspörkölt

sárgarépa

Gyümölcstea
Szendvics sonka
Szerda

margarin
Teljes kiőrlésű

Zellerkrémleves
levesgyöngyCsirkemáj

kenyér

Túrós táska

rizottó

retek
Zöldségleves
Csütörtök

Tej

eperlevéllelBrassói

Mogyorókrémes

aprópecsenye

kenyér

burgonya gerezd
csemege uborka

Péntek

Szalámi
Teljes kiőrlésű zsemle
margarin
zöldpaprika

Tej

Sárgaborsó leves

Gyümölcsjoghurt

Gabonapehely

Tonhalas tészta

Teljes kiőrlésű kifli

A nyersanyagellátástól függően az étlap változhat.
Az ételek allergén összetevőket tartalmazhatnak /glutén,
tojás, szója, tej, diófélék, zeller, mustár, hal, szezámmag/

2020. január 1-től a Szent István
Katolikus Általános Iskola étkezési
térítési díjai:
EBÉD
TÍZÓRAI, EBÉD,
UZSONNA

100%

50%

330 Ft

165 Ft

580 Ft

290 Ft

