„Ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.”
Nemes Nagy Ágnes

A 2019-ES NYÁR FONTOS TUDNIVALÓI
A PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUMBAN
TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG (a megjelenés kötelező minden diák számára):
Időpont: 2019. június 13. (csütörtök) 8.30 óra
Helye: sportudvar, fesztiválsátor
Megjelenés: iskolai egyenruhában

Az a tanuló, aki –nem jelenik meg a tanévzárón, bizonyítványát csak személyesen,
osztálytárs/ szülő csak meghatalmazás ellenében veheti át a titkárságon 2019. június 26-án,
8.00-12.00 óra között. Akinek könyv-, ill. egyéb tartozása van, csak személyesen kaphatja
meg a bizonyítványát.

TANÉVNYITÓ ISKOLA GYÜLÉS VALAMENNYI ÉVFOLYAM
SZÁMÁRA:
Időpont: 2019. szeptember 2. (hétfő) 7.50 óra
Helye: a gimnázium Mediterrán udvara
Megjelenés: hétköznapi öltözékben.(Ez egyben az első tanítási nap is!)

BEIRATKOZÁS
- A 9. évfolyam tanulói számára: 2019. június 19. (szerda) 9.00-14.00
- Felsősök: az első tanítási napon (2019. szeptember 2.) hozzák be bizonyítványaikat, ez
jelenti számukra a beiratkozást!
A Leőwey Kulturális Egyesület számlájára történő befizetés (10.000 Ft kulturális
hozzájárulás)
Kérjük diákjainkat és szüleiket, hogy kulturális célú adományaikkal segítsék a Leőwey
Kulturális Egyesületet 2019/2020. évi színvonalas működését. A pénzadományok lehetővé
teszik nagy múltú, egyéni arculatú iskolánk hagyományos és új rendezvényeinek méltó
módon történő megrendezését, a diákok igényes művelődésének, kulturált szórakozásának
támogatását, a gimnázium saját szerkesztésű kiadványainak megjelenését, a tehetség
gondozását és fejlesztését,az eredményes diákok díjazását, jutalmazását, színvonalas
tanulmányi versenyek, fesztiválok lebonyolítását.
A befizetés kétféleképpen történhet:
•

átutalással:
Dél Takarék
Számlaszám: 50800111-15248877
vagy
• készpénzben, a gazdasági irodában (munkaidőben, de legkésőbb az első tanítási héten,
szeptemberben.
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TANKÖNYVÁRUSÍTÁS
A tankönyveket 2019. szeptember 1-től kezdjük kiosztani, külön ütemezés szerint. A
beosztást augusztus 20. után feltesszük iskolánk honlapjára.

NYÁRI ÜGYELET AZ ISKOLÁBAN:
Kéthetente szerdánként 9.00 - 13.00 óráig (06.26., 07. 10., 07. 24., 08. 07., 08. 21)

DIÁKIGAZOLVÁNY

A diákigazolvány szeptember 30-ig érvényes. A 16. éven felüliek az új érvényesítő
matricákat szeptember elején vehetik át.

MENZABEFIZETÉS A LEŐWEY MENZÁRA:

A honlapon megtalálható lesz a befizetés időpontja, ill az iskola titkárságán lehet érdeklődni
augusztus 20. után.

JAVITÓ ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK:

Javítóvizsgák időpontja: 2019. augusztus 29., 8.00 óra. Gyülekező: 7.45-ig a 14-es terem
előtt.

Külön értesítést nem küldünk az érintett diákoknak, a beosztást feltesszük iskolánk
honlapjára.

A fenti információk megtalálhatók a Leőwey Gimnázium honlapján is:
www.leoweypecs.hu
A nyári szünetre jó pihenést, hasznos időtöltést kívánunk minden leőweystának!
Vigyázzatok magatokra! Ne feledjétek, a nyári szünetben is leőweysták vagytok!
Szeretettel várunk vissza Benneteket!

Dr. Zalay Szabolcs
igazgató

Gara Szabolcs
igazgatóhelyettes

Dr. Sárkányné Lengyel Mária
igazgatóhelyettes
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