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Fontos információ

Üdvözöljük a kedves ISB szülőket és tanulóinkat!

 Szeptember 5. - Első nap az
iskolában

Hamarosan elkezdődik az új tanév! Izgatottan várjuk az újbóli találkozást
Önökkel és gyermekeikkel, hogy megkezdjük az ISB 20. tanítási évét!
Számtalan eseményt tervezünk ebben a tanévben, megünnepelve az iskola alapításának húsz éves évfordulóját és az eddig elért eredményeket.

 Az év eleji szülői értekezletekről az osztályfőnökök
adnak tájékoztatást.
 Szeptember 26. - Tanári
fogadóest 17:00 - 19:00
 Új szülők részére - az online

Szülői Portál regisztráció
 20 éves az ISB! - ünnepi
eseménysorozat

ISB reggeli anyukák és apukák részére - Új programként vezetjük be az
idei évben a havonta megrendezésre kerülő ISB reggeliket egyik hónapban az anyukák, majd a következő hónapban az apukák részére. Ez az
esemény lehetőséget biztosít egy kötetlen beszélgetésre, kapcsolatfelvételre és az összekovácsolódásra osztálytól függetlenül megismerve az
ISB közösségét. Az iskola felsővezetése szintén részt vesz ezeken a találkozókon, így velük is kényelmesen kapcsolatba tudnak lépni a szülők ezeken az alkalmakon.
Első nap az iskolában - Az iskola, mint más napokon, 8:20-kor kezdődik,
és ezen a napon a szülők felkísérhetik gyermekeiket a tantermekbe. 8:30kor a szülőket szeretettel várjuk (a felső tagozatos szülőket is) a közösségi
terembe, hogy az ISB jelenlévő osztályfőnökei köszönthessék őket. Ez a
program 8:30-tól 9:00 óráig tart, ezt követően kérjük a kedves szülőket,
hogy hagyják el az iskola épületeit, a nap a továbbiakban a rendes, egész
napos iskolai rend szerint folytatódik.
Kérjük, a gyermekeket a tanévkezdés alkalmából szép ruhába öltöztessék
(fehér felső, fekete szoknya/nadrág). A gyermekek számára kérjük hozzanak 2 pár váltócipőt (a tantermi és a szaktantermi osztályokba) és iskolatáskát az aznap átvett tankönyvek számára. Az év eleji szülői értekezletek
időpontjáról az osztályfőnököktől kapnak tájékoztatást.

ISB ebéd
Menü / Hét
Szept. 5 -9.
Szept. 12-16.
Szept. 19-23.
Szept. 26-30.

1. hét
2. hét
3.hét
4. hét

A heti lista megtalálható az online szülői
portálon az ebédrendelésnél.

Középiskolai oktatás - Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a nyár folyamán iskolánk megszerezte a középiskolai oktatás engedélyét a magyar államtól. Ezzel egy nagy lépéssel közelebb jutottunk terveink megvalósításához, hogy 2021-ben először érettségiztetjük végzős osztályunkat (a jelenlegi 8. osztályosokat).
Emellett szeretnénk bejelenteni Önöknek, hogy hosszú mérlegelés után a
vezetőség úgy döntött, hogy a 9. és 10. évfolyam oktatásában továbbra is

ISB 1. hírlevél

2. oldal

A Cambridge-i tantervet folytatjuk, ez 10. osztályban az IGCSE vizsga
megszerzésével zárul, majd a 11. és 12. évfolyamon a nemzetközi iskolák
körében legnépszerűbb IB (International Baccalaureate) oktatási programot követjük.
Az IB programot szerte a világban és a magyar egyetemeken is rendkívül
nagyra értékelik és elismerik, így ezzel tanulóink számára biztos alapot
nyújtunk majd a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz. A tanév során
további tájékoztatást adunk majd Önöknek az IB programról és az új fejleményekről.
Nyári felújítási munkák - A rendszeres nyári felújítási és javítási munkák
mellett a felső tagozat épületében 2 új tanterem került kialakításra az alsó
szinten, valamint egy kis könyvtár rész. Örömmel jelezzük, hogy az előkészítősök és elsősök által használt hátsó udvari játszótéren teljes felújításra
kerültek a gyermek játékok, így azok megfelelnek a legújabb biztonsági
előírásoknak. Kérjük Önöket, nézzék meg az új létesítményeinket az iskolában.
Szülői Kézikönyv 2016/2017 - Kérjük, olvassák el figyelmesen ez évi
Szülői Kézikönyvünket, melyben számos változás van a korábbiakhoz képest; érinti a múlt évben felmerült témákat is, illetve több dolog is kapcsolódik a Házirendhez és a tanulmányi szerződésben foglaltakhoz.
Délutáni foglalkozások - Az iskola az első két héten ad tájékoztatást a
választható délutáni iskolai foglalkozásokról, szakkörökről, kérjük, kövessék majd figyelemmel a kiadott információkat.
Magyar bizonyítvány - A tanév végén kiadott magyar (keményfedeles,
kék színű) bizonyítványokat a tanév elején szíveskedjenek visszaszolgáltatni az Iskolatitkárságra.
Új szülők részére: ISB online Szülői Portál - Kérjük a szülőket, hogy
regisztráljanak az ISB honlapján az ISB online Szülői Portál szolgáltatásainak eléréséhez (ebédrendelés, délutáni foglalkozások jelentkezése, iskolai dokumentumok, stb.). A regisztrációval kapcsolatosan augusztusban
küldtünk ki levelet. Kérjük, a részletekért keressék Szobotka Csillát
(szobotka@isb.hu). Ebédnél azok a gyerekek, akiket még nem regisztráltak, automatikusan az A menüt kapják az első (illetve a regisztrációig) héten.
Tanári Fogadóest - A szülők és tanárok közötti kommunikáció minél kényelmesebbé és hatékonyabbá tétele érdekében az ISB Tanári Fogadóesteket szervez, ahol a szülők találkozhatnak a gyermekeket tanító öszszes tanárral. Első Tanári Fogadóestünket szeptember 26-án délután 5 –
7 óra között tarjuk az iskolában.

Szeretettel várjuk mindannyiukat szeptember 5-én!

Timothy Helmick igazgató

