
MTK. BI. 3901. KONCZ JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA és 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT. 
 Számlázási cím: Miskolci Tankerületi Központ 3527 Miskolc Selyemrét út 1. 

Telephely, 3574. Bőcs, Munkácsy út 7. 

Tel:06 - 46 - 318 - 029 

 

 

Bőcs, 2019/20.               1929 Bőcs az első népiskolai program!                90 éve a jövőd itt kezdődik! 

Rendkívüli helyzet; 104. 

Miskolc/ Bőcs, 2020 06 05 

Kedves Kollégák! 

A 24. héten az 23 hét szerint folytatjuk a munkát! 2020 06 13 - án szombaton 10 órától ballagás az iskolában és 

a virtuális világban. 

A tanterem díszítéséhez kérem a 7 évfolyam segítségét. A tantermeket a folyosót  és a bejáratot lehet 

feldíszíteni. A díszítésben résztvevőknek a szájmaszk használata kötelező. A felnőtteknek is. 

A legutóbbi rendelkezés szerint egy gyermeknek maximum 2 vendége lehet. A vendégek az iskola bejárata 

előtt, kellő egészségügyi távolság betartásával, várakozhatnak. 

A ballagási műsor online lesz közvetítve.  

- Osztályfőnöki óra 

- Levonulás /zene dal, zászló, tarisznya, egy – egy szál virág!!! 

- Kivonulás az épületből 

- Hivatalos emlék fotózás a lépcsőn. Először 8.a. osztály  /a B osztály balra elvonul a padok felé/ 

- Ezt követi a hozzátartozók fényképezései. 

- A 8. a. osztály helyet cserél és a padok felé elvonul. 

- Utána jön a 8. b. osztály fényképezése. 

- Figyelem! A vendégek számára a szájmaszk használata kötelező 

2020 06 15. 

- Tanításnélküli munkanap. 

o Nekünk osztályozó értekezlet, de 10 00 óra alsó tagozat. / maszk használata kötelező 

o 11.00 felső tagozat.  /maszk használata kötelező 

16 -17- 18 bizonyítványírás, adminisztráció stb.  

2020 06. 19. Évzáró.  

 Bizonyítvány osztás, lehet a tanteremben. Ott kapják meg a tanulók a jutalom könyveket és okleveleket. 

 Kérek mindenkit, jelezzen vissza Ujlaki Istvánnak, hogy a bizonyítvány osztást hol kívánja megtartani, 

mert az iskolai belépés idejét, koordinálni kell! 

A 2020/21 tanévvel kapcsolatos órarendi igényeket, ne az adminisztrációs munkatársakkal beszéljék meg, 

hanem velem. (Akkor is ha nem tetszem.  ) 

Kérek mindenkit, akinek közlendője, igény e van a jövő tanévvel kapcsolatban, emailben nekem küldje el.  

Bőcs 2020 06 05 

        Lipták Zsolt sk. 

        igazgató 

tel:06%20-%2046%20-

