
2021–22. tanév

A 9. évfolyam „nulladik” szülői 
értekezlete



Bemeneti mérés

Idegen nyelv, matematika, informatika, nyelvtan, 

szakmai tantárgyak esetében csoportbontást 

alkalmazunk.

Bemeneti mérés időpontja: június 7. 13:30 – 15:15

(idegen nyelv, matematika)



Beiratkozás

Online – június 15-21. Az E-kréta felületen.

Személyesen (indokolt esetben)  - június 23-án az iskolában.

Bővebben: Karásziné Paróczai Beatrix – tanügyi előadó



oszt. létszám osztályfőnök e-mail

9.A. 33
Trója Krisztina

magyar nyelv és irodalom

troja.kriszta@gmail.com

9.B. 34
Tóth András

(matematika)

ta21415@gmail.com

9.C. 34
Somogyi Zsuzsanna

(testnevelés)

somogyizs18@gmail.com

Osztálylétszámok, osztályfőnökök

mailto:troja.kriszta@gmail.com
mailto:ta21415@gmail.com
mailto:somogyizs18@gmail.com


Gólyatábor

A járvány alakulásától függően 

augusztusi tábor a Balatonnál

vagy

Napközis tábor az iskolában

Bővebben: Hárosi Nikolett és Garamvölgyi 

Attilla – szervező tanárok



Házirend

https://www.kozmafa.hu/dokumentumok/

A diák kötelessége:

 iskolába járni

 nem elkésni

 udvariasan viselkedni

 tisztán tartani a környezetet

 kulturált ruházatot viselni (egy évben háromszor 

ünneplőben megjelenni)

Dohányozni, dohányterméket, alkoholt drogot az iskolába 

behozni tilos.

Mobiltelefont a tanítási órán csak a tanár kifejezett 

engedélyével lehet használni.

https://www.kozmafa.hu/dokumentumok/


Csengetési rend
óra 

sorszáma 

óra 

kezdete 
óra vége 

1. óra 7:45 8:30 

2. óra 8:40 9:25 

3. óra 9:40 10:25 

4. óra 10:35 11:20 

5. óra 11:30 12:15 

6. óra 12:35 13:20 

7. óra 13:30 14:15 

8. óra 14:30 15:10 

 
Érkezés

7:00-tól nyitva az iskola. A korán érkezők az aulában várakozhatnak.

7:25-től mehetnek fel a diákok a tantermekbe.

7:40-ig kell beérni az iskolába.



Iskola elhagyása
Tanítási időben csak kilépővel hagyhatják el a diákok az 

iskolát. A kilépőt a szülővel történő egyeztetés után az 

iskolatitkár adja ki.

Mulasztás
Igazolása 8 napon belül (orvosi, szülői, 

hivatalos).

A késés is összeadódik hiányzássá.

Igazolatlan hiányzás esetén az ofő értesíti a 

szülőt, 10 után a gyámhatóságot.

50 óra igazolatlan után a családi pótlék is 

megvonásra kerülhet.

(Nem tanköteles tanuló jogviszonya 30 óra után 

megszűnik.)



Kihez fordulhat a diák?

Tanárok, osztályfőnök, iskolavezetés

Iskolaorvos, iskolapszichológus 

Titkárság, tanulmányi iroda

DÖK



Iskolai póló, melegítőfelső rendelése

Testnevelés órán, illetve iskolai rendezvényeken 

népszerű viselet a „kozma póló”. Ára 2000 Ft. Egész 

évben rendelhető, de aki a nyár folyamán megrendeli 

szeptember közepén már át is veheti.

Az alábbi linken tudnak rendelni: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHqKwZ

VsBW55Wq8v-1-

xV0Weczyn4Ra7c5Ye6qyg6z67bXcQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHqKwZVsBW55Wq8v-1-xV0Weczyn4Ra7c5Ye6qyg6z67bXcQ/viewform


Kapcsolattartás

https://www.kozmafa.hu/

https://www.facebook.com/kozmafa

A honlapon található elérhetőségeken

tel. +36(1)369-6655;

email. kozma@kozmafa.sulinet.hu

Igazgatói titkárság (Igazgató)

Helyettesek (nevelési, szakmai, gyakorlati)

Tanulmányi osztály

Gazdasági iroda – ebédbefizetés

https://www.kozmafa.hu/
https://www.facebook.com/kozmafa
mailto:kozma@kozmafa.sulinet.hu


Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


