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Tisztelt Igazgató Asszony! 

Tisztelt Igazgató Úr! 

  

 Erzsébet tábor 

1. A mai nap folyamán várható, hogy az Erzsébet tábor honlapján megjelenik a pályázati 

kiírás. Kérem, hogy folyamatosan figyeljék a honlapot. A mai tudásunk szerint 

június 16-ig a pályázatokat be kell adni. 

 

Ahogyan azt korábban is írtam, a táborokban törekedni kell arra, hogy 10 fős 

csoportokat alakítsunk ki. Ez azonban nem kötelező, de erősen ajánlott. Abban az 

esetben, ha a létszámadatok (és a racionalitás) alapján több tanulót kell egy csoportba 

beosztani, 

14 tanulóig 1 pedagógust, 15 tanuló felett viszont már 2 pedagógust kell biztosítani. 

Törekedjünk arra, hogy elsősorban olyan pedagógusokat bízzunk meg a felügylettel, 

akik esetében a szabadságok kiadása nem ütközik akadályba. (Aki felügyeletet lát el, az 

az adott héten nem tud szabadságra menni.) 

A keretösszeg a mai információk alapján: 18.000 ft/tanuló 

 

Tanévzárás 
2. Hamarosan megjelenik egy miniszteri döntés arról, hogy a 2. évfolyam végén 

szövegesen is lehet értékelni. Intézményi döntés, hogy érdemjegyet vagy szöveges 

értékelést kap a diák. Vegyes rendszer nem lehet! Vagy az évfolyam minden 

osztályában szöveges értékelés lesz, vagy az évfolyam minden osztályában 

érdemjegyet kapnak a diákok. 

  
3. Ballagás 

Egyre több szülő keresi meg a Tankerületet azzal, hogy nem kap egyértelmű információt 

a 8. évfolyamos ballagásokkal kapcsolatosan. 

Kérem, kommunikálják egyértelműen: legfeljebb osztályszintű, rövid (15-20 perces) 

ballagás lehet, legfeljebb 2 szülő/tanuló (összességében maximum 100 fő), lehetőleg 

szabadtéren, szülőnél legyen szájmaszk, fertőtlenítőszert biztosítunk. A szervezést a 

fentiek tükrében kell elkezdeni (folytatni). 
  
Üdvözlettel: 
  
  

dr. László István 
tankerületi igazgató 
  
Miskolci Tankerületi Központ 
3527 Miskolc, Selyemrét út 1. 
telefon: +36 70 382 5926 
e-mail: istvan.laszlo2@kk.gov.hu 
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