Fontos információk
a 2020/2021. tanévről
szülőknek, diákoknak
„Legyünk partnerek”

„Embert nevelni az életnek és a hazának.”
Leőwey Klára
Tisztelt Tanárok, Szülők! Kedves Diákok!
Bízom benne, hogy az itt közreadott fontos információk gyűjteménye kalauz lesz a mindennapokban. Segítségével minden együttműködő partner megismerheti
gimnáziumunk belső világát, pedagógiai hitvallását.
Hozzájárul ahhoz, hogy ebben a tanévben is társként
működhessünk együtt, tanárok, szülők, diákok.
			
			

Pécsi
Leőwey Klára Gimnázium

Dr. Zalay Szabolcs
igazgató

Felhívjuk a kedves szülők, diákok figyelmét, hogy a kiadványban szereplő dátumok tervezetek, melyeket a járványügyi rendelkezések felülírhatnak!
1. A tanév rendje
• utolsó tanítási nap: 2021. június 15.
• első félév vége: 2021. január 22.
• őszi szünet: 2020. október 23. – november 1.
• téli szünet: 2020. december 19. – 2021. január 3.
• tavaszi szünet: 2021. március 30. – április 6.
2. Mérések, vizsgák
Valamennyi tanuló számára
- A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2021. január 11. –
április 23.
10. évfolyam
- országos kompetenciamérés: 2021. május 26.
Érettségi vizsgák ősszel:
Írásbeli érettségi vizsgák: október 16-30.
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: november 12-16.
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák: november 23-27.
Érettségi vizsgák tavasszal:
Írásbeli érettségi vizsgák: május 3-25.
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: június 3-10.
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák: június 14-25.
3. Tanítás nélküli munkanapok
december 12. - pályaorientációs nap
február 1. - félévi értekezlet
március 10. – Leőwey Nap
május 3-4-5. – Írásbeli érettségik
4. Félévi értesítők kiosztása
január 25-29.
5. Év végi bizonyítványosztás, tanévzáró
június 15.
6. Az egészségügyi ellátások rendje a gimnáziumban
9., 10. és 12. évfolyamon általános szűrés, 11. évfolyamon védőnői szűrés a havi
ütemterv alapján
Fogorvosi szűrővizsgálat: 9-12. évfolyam – évente egy alkalommal (fogászati ellátás igény szerint ingyenesen biztosított) Fogorvos: dr. Kresz Gábor
Iskolaorvos: dr. Szita Mária – hétfő 9.00-14.00
Védőnő: Varnyú Ildikó – hétfő-csütörtök 7.30-15.30
Pszichológiai tanácsadás: Golob András pszichológus – kedd 8.00-11.30, csütörtök
14.00-16.00
Szociális segítő: Székely Zsuzsanna – hétfő, csütörtök, péntek (egyéni időegyeztetés
alapján)
Ifjúságvédelem: Lukics Gyöngyi ifjúságvédelmi felelős (egyéni időegyeztetés alapján)
Fejlesztő foglalkozások: Spolarics Judit gyógypedagógus (egyéni időegyeztetés
alapján)

Szülők és a tantestület együttműködési formái
1. Fórumok és szülői értekezletek - ha a járványügyi rendelkezések úgy kívánják,
online tartjuk
szeptember 21. – szülői értekezlet minden évfolyamon,
január 25. – fórum és szülői értekezlet a 12. évfolyam szüleinek
február 8. – szülői értekezlet az előkészítő, a 9. és a 11. évfolyam szüleinek

2. Fogadó órák - ha a járványügyi rendelkezések úgy kívánják, online tartjuk
november 10. – fogadó óra minden évfolyam szüleinek
április 13. – fogadó óra az előkészítő, 9, 10, 11. évfolyam szüleinek, fórum a 10. évfolyam szüleinek
3. Szülői szervezet (Szülői Munkaközösség) - ha a járványügyi rendelkezések úgy
kívánják, online tartjuk
szeptember 29. – valamennyi évfolyam szüleinek
január 12. – valamennyi évfolyam szüleinek
április 13. – valamennyi évfolyam szüleinek

4. Hogyan segíthetik a szülők a nevelő-oktató munkát?
Kérjük a Tisztelt szülőket, hogy adójuk 1%-ával, illetve anyagi lehetőségeikhez mérten további összegekkel támogassák iskolánk alább felsorolt alapítványait:
I. A személyi jövedelemadó 1%-át felajánlhatják alapítványaink javára az alábbi adószámokra:
Leőweyért Alapítvány

19036173-1-02

Magyarországi Német Néptánchagyományok Ápolása
Alapítvány

19029847-2-02

Német Nemzetiségi Tagozatért Alapítvány

A Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítvány
Lángnyelv Alapítvány

II. Banki átutalással az alábbi számlaszámokra:

18303607-1-02
18308231-1-02

11731001-20123952

A Francia Nyelvű Diákszínjátszásért A.

11731001-20146881

Német Nemzetiségi Tagozatért Alapítvány

Magyarországi Német Néptánchagyo-mányok
Ápolása Alapítvány
Lángnyelv Alapítvány

A gimnázium szerkezete a 2020/2021-es tanévben:
- emelt szintű angol nyelvi képzés (9-12. évfolyam)
- emelt szintű német nyelvi képzés (9-12. évfolyam)
- német nemzetiségi két tanítási nyelvű osztály (9-12. évfolyam)
- Arany János Tehetséggondozó Program osztálya (9/AJTP-12. évfolyam)
- magyar-francia két tanítási nyelvű osztály (9/Kny-12. évfolyam)
- természettudományos emelt szintű képzés matematika-fizika, matematika-informatika és biológia-kémia csoportokkal
Szervezeti felépítés (fogadó órák előzetes egyeztetés alapján):
Dr. Zalay Szabolcs igazgató
Gerendásné Szabados Timea igazgatóhelyettes (8. osztályosoknak információ, tanácsadás)
Gara Szabolcs igazgatóhelyettes (pályaválasztás, kétszintű érettségi tanácsadás)
Kóczián-Méder Lilla munkaközösségvezető – német nemzetiségi tagozat
Laurent Fleuret munkaközösségvezető – francia két tanítási nyelvű tagozat
Simon Péter munkaközösség-vezető – természettudományos tagozat
Bárdi Judit munkaközösség-vezető – angol tagozat
Béresné Tímár Andrea AJTP programvezető
Fejérné Wenhardt Krisztina kincstárnok
Mucsi Zoltánné iskolatitkár
Bereginé Szőts Annamária iskolatitkár
A változtatás jogát fenntartjuk!

18323784-1-02

Leőweyért Alapítvány

Leőwey Kulturális Egyesület

III. A Leőwey Kulturális Egyesület továbbra is szeretettel várja azon szülők csatlakozását, akik egyetértenek célkitűzéseinkkel. A részletekről érdeklődni lehet
Gerendásné Szabados Timea igazgatóhelyettesnél.

50800111-15248877

10102440-11072408-00000003
10200012-24071156
50800111-11083872

OM azonosító: 027397
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: 72/518-460, fax: 72/518-488
e-mail: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com
www.leoweypecs.hu
Fk.: Dr. Zalay Szabolcs igazgató

