IGAZGATÓI TÁJÉKOZTATÓ
A LEENDŐ 9.-ES DIÁKOK SZÜLEI SZÁMÁRA

1. Igazgatói üdvözlés
Tisztelt Szülők!
A koronavírus-járvány okozta helyzetben mindannyiunk biztonsága érdekében
kénytelenek voltunk lemondani az ilyenkor szokásos, az iskolát, az igazgatót, az
igazgatóhelyetteseket és az osztályfőnököket bemutató összejövetelünk
megrendezéséről. A személyes találkozás helyett az iskola honlapján szeretném
Önöknek bemutatni néhány szóval az Újbudai József Attila Gimnáziumot.
Iskolánk patinás budai gimnázium, de nem „versenyistálló”. A tehetséges,
szorgalmas gyerekeket várjuk ide, akik szeretnek és tudnak tanulni, akik készek az
új ismeretek, gondolatok befogadására, de a tanuláson kívül a tizenévesek
normális életét szeretnék élni: sportolnának, kirándulnának, moziba, színházba
járnának, összejönnének barátaikkal.
Felvetődik a kérdés: kiket tekintünk tehetségesnek? Első megközelítésben azt
szokták mondani, hogy azokat, akik jó eredményeket érnek el a különböző
tantárgyakból, akiknek vág az agyuk, mint a borotva. Ők a „borotvaeszűek”. Mi
nemcsak őket látjuk szívesen, hanem az „ekeeszűek”-et is. Azokat a gyerekeket,
akiknek talán nem jár olyan gyorsan az agyuk, mint a társaiknak, de alaposabbak,
mint a többiek, gondolataik eredetibbek, mélyenszántóbbak. Várjuk iskolánkba a
szabálytalan tehetségeket is, akik ugyan egyetlen tantárgyból sem mutatkoznak
zseninek, de mégis van bennük valami megragadó.
Kb. 580 diák jár a gimnáziumunkba. Mindegyik külön egyéniség, más-más
erényekkel és hibákkal. Őket kb. 60 tanár tanítja, s róluk is elmondható ugyanaz,
mint a diákokról: különböző habitusuk, más és más a stílusok. Ezt a sokszínűséget
mi nem gyengeségnek, nem kiküszöbölendő hibának tartjuk, hanem iskolánk
egyik legfontosabb értékének. Így látjuk biztosítva azt, hogy minden diák találjon
legalább két olyan tanárt, akihez emberileg, szakmailag is erősen kötődik. Így
válhat az iskola alma materré tanítványaink számára.
Fontosnak tartjuk az írott és íratlan szabályok betartását. Az evidenciákat nem
magyarázzuk, mert feltételezzük, hogy ezt mindenki magától értetődőnek tartja és
betartja. Természetesnek tartjuk, hogy a tanár, a diák és a szülő partnernek tekinti
a másikat. Tanáraink emberségesen bánnak tanítványaikkal, igyekeznek mindent
megtenni értük, és örülnek, ha a diákok élnek ezzel a lehetőséggel. Aki viszont
visszaél vele, azt először figyelmeztetjük, majd eltanácsoljuk a többiek védelme
érdekében.

A NYEK-es osztályokban mindenkitől elvárjuk a célnyelvi érettségit és a legalább
B2 szintű nyelvvizsgát. Aki ezt nem tudja vagy nem akarja teljesíteni, annak el kell
gondolkodnia azon, hogy vajon jól választott-e magának középiskolát. Az idegen
nyelvek ismeretét kiemelten fontosnak tartjuk valamennyi osztályunkban, hiszen
nyelvismeret nélkül – ha (jelenleg még) be is lehet kerülni az egyetemre – hosszabb
távon nem lehet boldogulni az értelmiségi pályán. Márpedig mi nemcsak az
érettségire, hanem az egyetemre és a felelős értelmiségi létre szeretnénk
felkészíteni tanítványainkat.
2. A felvételiről
Az idén 1206 diák jelentkezett gimnáziumunkba. 120 fiatal nyert felvételt,
gratulálunk az elért eredményekhez!
3. Az osztályok / osztályfőnökök bemutatása

4.

A oszt.

Mester Enikő
nyelvi orientáció 05, 06, 07
204-es terem

B oszt.

Nagyné Dauner Mária
emelt óraszámú biológia-kémia és matematika-fizika 08, 09
210-es terem

NYC oszt.

Cseke Lajos
francia, spanyol NYEK 03, 04
102-es terem

NyD oszt.

Holub Krisztina Margit
angol NYEK 01,02
310-es terem

Gólyatábor - 2020. augusztus 26-28. (szerda-péntek)
A koronavírus-járvány okozta bizonytalan helyzetre tekintettel az idei gólyatábort
az iskola épületében és annak környékén rendezzük meg.
A gólyatábor ingyenes. Kérjük, hogy az egész napos élelemről gyermekük
egészségügyi biztonsága érdekében Önök gondoskodjanak. A táborral kapcsolatos
további részleteket augusztus elején a honlapon olvashatják majd.

5. Tankönyvek
A 2020/21. tanévtől minden diák ingyen tankönyvre jogosult.

Az induló osztályok tankönyvlistái a honlapon található linkek segítségével
lesznek letölthetők. Ezeket gondosan kitöltve, aláírva a beiratkozáskor kell
visszajuttatni.
A tankönyvosztásra valószínűleg szeptember első hetében kerül sor. Pontos
időpontjáról augusztus végén szintén a honlapon értesülhetnek.

6. Diákigazolvány
2012. január 1-jétől a diákigazolványok igénylési folyamata elektronikusan
működik az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Kormányrendelet
alapján.
A fénykép és aláírás felvételét az új igénylési folyamat szerint az okmányirodák
végzik. Az eljárás megindításához, a személyazonosításhoz elfogadható
okmányok: személyi igazolvány, útlevél. Amennyiben a kiskorú tanuló nem
rendelkezik még okmánnyal, úgy szükség lesz a születési anyakönyvi kivonatára
és a lakcímkártyájára. Kiskorú tanuló esetében törvényes képviselő jelenléte is
szükséges (személyazonosító okmányával), mert ő írja alá az adatlapot. Az
Okmányirodán kapott adatlapot kell behozni a beiratkozáskor, azzal
kezdeményezzük a diákigazolvány kiállítását, melyet az intézménybe postáznak
ki.
Amennyiben a vírushelyzet miatt a beiratkozásig nem (vagy csak részlegesen)
nyitnak meg az Okmányirodák, akkor a diákigazolvány igényléséhez szükséges
iratokat szeptember 1-jén kell leadni az osztályfőnöknek.
Kérjük Önöket, hogy az adatlapra írják rá a diák oktatási azonosító számát!
7. Menza
A menza igénybevételének szándékáról nyilatkozó papírt a honlapról letöltve és
kitöltve szintén a beiratkozáskor várjuk. Akik szeretnék igénybe venni a menzát,
2020. augusztus 1-ig megkapják e-mailben a regisztrációs kódot és az eMenza
használati útmutatóját.
A menzakártyát 2020. szeptember 1-jén az osztályfőnököktől vehetik át a diákok,
aznap már tudnak is ebédelni az iskolában. A díj: (pillanatnyilag) 676 Ft/nap.

8. Öltözőszekrény
Gimnáziumunkban a folyosókon elhelyezett szekrények adnak lehetőséget az
értékek megóvására. Két diák használ egy szekrényt. A használatért 1.000 Ft/év
díjat és 2.000 Ft kauciót kell fizetni – ez utóbbit az érettségit követően, a kulcsok
leadásakor visszakapják a diákok.

Szeptember elsején az osztályfőnökök az A és B osztályban 6.000 Ft-ot, az NYC és
NYD osztályban 7.000 Ft-ot fognak beszedni.

9. Beiratkozás
A beiratkozás időpontja: 2020. június 23. (kedd) 8-16 óra
A koronavírus-járvány okozta helyzetre tekintettel a beiratkozás az idén
rendhagyó módon zajlik.
Az iskola főbejáratánál az előcsarnokban 4 dobozt fogunk elhelyezni az osztályok
és osztályfőnökük megjelölésével. Kérjük Önöket, hogy Önök, gyermekük vagy
egy Önök által megbízott személy az alábbi dokumentumokat összefűzve és a
gyermek jól olvasható nevével ellátva a megfelelő dobozba helyezze el:








általános iskolai bizonyítvány
diákigazolványhoz okmányirodán kapott adatlap
tankönyvrendelési lista
menzaigénylő papír
egy A4-es lapra lefénymásolva TAJ-szám és oktatási azonosító,
lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat
pólóméret (ugyanis a gólyatáborban minden diák kap egy a gimnázium
logójával ellátott pólót)
a diák egy fényképpel és e-mail-címmel ellátott bemutatkozó levele az
osztályfőnök részére (bármilyen ötletes, kreatív megoldást jó szívvel
várunk)

10. Tanévkezdés
A tanév 2020. szeptember 1-jén, kedden 9.00-kor az ünnepélyes évnyitóval
kezdődik majd 10.00-tól 3 osztályfőnöki órával folytatódik.
Szeptember 2-tól a tanítás már az órarend szerint zajlik.

Kedves Szülők, kedves Diákok!
Kívánom, hogy biztonságos körülmények között, egészségben töltsék a nyarat!
Pihenjenek, töltődjenek!

Budapest, 2020. május 20.
Juhász András
igazgató

