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Iskolanyitogató tájékoztató hírlevél a 2021-2022-es tanévre 
 
 
Kedves Szülők! 
 
Reméljük, hogy a megváltozott  körülmények ellenére minden család  jó 
egészségben és jó kedéllyel tekint  az új iskolaév elé. 
Nagy örömmel készülődünk mi is és ebben a hírlevélben röviden szeretnénk 
összefoglalni a tanévkezdés tudnivalóit illetve a tanévre vonatkozó kéréseinket. 
 
Kis közösség vagyunk és az  óvoda, iskola hiányát bizony mindannyian nehezen 
viseltük. Most, hogy újra reménykedhetünk a személyes találkozásban fontos leírni a 
mindannyiunkra vonatkozó szabályokat.  
Jelenleg a vírus újabb hulláma valamint a Delta variáns miatt fokozottan figyelnünk 
kell ezek betartására, hogy közösségünk  tagjai egészségesek maradjanak, a lehető 
legtovább tudjuk a személyes oktatás lehetőségét biztosítani.  
Mivel az iskolának a református templom ad otthont, a gyülekezet idős tagjaira is 
figyelemmel léve, magunkra és egymásra vigyázva az alábbiakat kérjük: 
 

1. A Calgary School Board  iskoláira kötelező szabályok, előírások  
RÁNK IS kötelezően érvényesek.  

2. KIZÁRÓLAG EGÉSZSÉGES GYEREK hozható a közösségbe.  
Ennek megítélése szülői felelősség.  
 

3. Abban az esetben, ha Covid fertőzöttség előfordul a családban, kérjük 
azonnal a pedagógusnak  bejelenteni. 
Természetesen ezt az információt a személyiségjog teljes tiszetletben 
tartásával kezeljük, azonban a közösség érdekében meg kell tennünk a 
szükséges óvintézkedéseket.  
 

4. Orrot, szájat elfedő maszk viselése a templom egész területén kötelező, 
 Ez vonatkozik az óvodás kisgyerekekre is. 

5. A foglalkozásra  érkezéskor a gyerekek  testhőmérsékletet mérése  és 
kézfertőtlenítése történik. 

6. A foglalkozás ideje alatt saját vizeskulacsból  lehet inni.  
7. Étkezést nem tudunk biztosítani. 
8. Az iskolások szüleit kérjük, hogy az osztályterembe ne lépjenek, az előtérben 

várakozzanak, 
 
Anyagi helyzet- 
 
Az iskolát támogató Bethlen Történeti Társaságot sem kímélte a járvány 
okozta anyagi bizonytalanság. 
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 Az alapítvány  Casinóból származó jövedelmei az elmúlt  két év lezárásai 
miatt megszüntek. Rendkívül súlyos anyagi helyzetbe kerülve, az iskola  
fenntartója a túlélésért küzd.  
A fennmaradáshoz szinte egyetlen eszköz, a tandíjemelés áll rendelkezésre. 
 
 
Tandíj- 
 
1 gyerek $100/félév     
2 gyerek $180/ félév                               
3 gyerek $ 250/ félév 
4 gyerek $ 300/félév 
felnőtt online $150/félév 
 

Természetesen részletfizetést illetve tandíj könnyítést lehet kérni, amelyet az 
alapítvány méltányossági alapon figyelembe vesz. 
Az előzetes hírek szerint jövő év elején lesz  lehetőségünk Casino alkalomra, amely 
sikeres lebonyolításához  ezúton is kérjük a szülők aktív segítségét. 
 
A tandíj befizetése ezen a web oldalon, Pay Pal segítségével oldható meg. 
 
https://hungarianschoolcalgary.com 
 
 
Nagyon köszönjük a befizetéseket 
 
 
Az iskolaév rendje: 
 
Első tanítási nap: 
 szeptember 11.  9-10.30-ig a szombati jelenléti csoportnak  
Vezető: Bakó Marcsi néni 
 
Szeptember 12. vasárnap az óvodásoknak  11 órától  
Vezető:  Bakó Marika néni 
 
Vasárnapi jelenleti iskolásoknak szintén 11 órától 
Vezető: Vicei Zsófi néni   
 
ONLINE iskola: 
Szeptember 12. Székely Szidi:  haladó gyerekcsoport  10-11-ig valamint 
                                       kezdő gyerekcsoport    11.30- 12.30-ig 
Bezdek Éva 
Kanadai felnőtt  kezdő csoport vasárnaponként   4-5-ig 
                 haladó csoport vasárnaponként 2.30-3.30-ig 

https://hungarianschoolcalgary.com/
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Nincs iskola Thanksgiving hétvégén  (okt. 9.10.) 
Utolsó tanítási nap: december 18, 19. 
                       
Ez az óvoda és iskola a miénk. 
 20 évvel ezelőtt történt alapítása óta sok minden változott, de a lelkesedés és az a 
hit, hogy a szülőföldön kívül színvonalas magyar nyelvű oktatást tudunk 
gyermekeink, unokáink számára biztosítani, töretlen maradt. 
Rajtunk, mindnyájunkon múlik, hogy ezekben a kihívásokkal teli években életben 
tudjuk-e tartani az utánunk jövők számára. 
 
 
A jövőbe vetett bizakodással kérjük, hogy  
aláírásukkal hitelesítsék a leírtak elfogadását. 
 
Köszönettel: 
 
Nt.  Bocskorás Bertalan 
 Stein Júlia, Oláh Viola a BTT  vezetősége nevében 
Bakó Marika néni óvónő, Bakó Marcsi és Vicei Zsófia tanárnő,  
Székely Szidi és Bezdek Éva online tanárok 
 
Calgary, 2021. szeptember 12. 
 
 
 
 
 

SZÜLŐ   ALÁÍRÁSA 
 
 

 
 
 
 


