Kisokos friss Wardos szülőknek
Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium
OM azonosító: 034894
Intézmény címe: 1056 Budapest, Irányi u. 3.
Intézményvezető neve: Kalmanovits Zoltán igazgató
Honlap: www.wardmaria.hu
E-mail: iskola@wardmaria.hu
Telefon: +36 1 797 77 92
Titkárság/Fax: +36 1 797 92 91
Mobil: +36 30 862 26 99
Fenntartó: Congregatio Jesu (www.congjesu.hu)

A Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium éves programjai megtalálhatók az iskola honlapján
(www.wardmaria.hu) az Éves munkaterv menüpont alatt. Szintén a honlapon található egy Google naptár a
programokkal.
Fontos: a tájékoztatók, hírek emailen érkeznek. Az iskolai szülői levelezőlistára felkerülni a honlapon:
wardmaria.hu/hirlevel, vagy a rendszergazdának írt levéllel lehet: it@wardmaria.hu. Osztályonként is vannak
levelező csoportok, ezen az osztályközösséget érintő témákat, tudnivalókat kapjuk meg. A csoport tagja az
osztályfőnök és helyettese is. A legtöbb osztály készít olyan levelezőlistát is, melyen csak a szülők cserélnek
információkat, ezt az egyik szülő kezeli.
Az év legfontosabb programjai:



















Évnyitó Veni Sancte mise az első tanítási napon
Ward Weekend (szeptember végén, szombati napon)
Befogadó szentmise, az iskolába újonnan érkezett tanulók és tanárok befogadása (szept. 24-i Szt. Gellért
naphoz kapcsolódóan.)
Gólyabál; a 9. évfolyam bálja a DÖK (Diákönkormányzat) szervezésében, gimnazisták közös programja
Szalagavató bál november közepén-végén, melyen az egész gimnázium részt vesz, minden évfolyamnak
hagyományosan feladata van, ezért gimnazista diákoknak kötelező.
Házimuzsika minden évszakban
Nyílt napok: évente több alkalommal van lehetőség nyílt napon az órákat látogatni. Időpontok az éves
munkatervben, a honlapon találhatók.
Ward-vásár (november közepén, használt tárgyak, ruhák vására az alapítvány és osztályközösségek
javára)
Adventben lelkinap, szentmisével kezdődik
Luca-napi vásár (Luca-nap körül, kézműves tárgyak vására az alapítvány és az osztályközösségek javára)
Karácsonyi hangverseny és szentmise
Vízkereszt napja, ha hétköznapra esik, szintén misével kezdődik, házszentelés követi.
Ward-nap – Hivatások napja, január 30. Ward Mária ünnepnapja, reggel szentmise.
Ward-bál szülők, tanárok közös bálja. Klasszikus báli programmal: vacsora, tánc, előadás, bor- és
sajtkóstoló, táncház, tombola.
Farsang tagozatonként
Szentmise, Hamvazószerda (mozgó ünnep)
Nagyböjti lelkinap, szentmisével kezdődik
Ward-est április végén, az iskola művészeti csoportjai, tehetséges diákjai bemutatják a szülőknek és
vendégeknek művészeti nevelésben elért eredményeiket. Minden diáknak kötelező.
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Témahét. Egy meghatározott téma körül forog minden, a matematika vagy történelem órán épp úgy, mint
a művészeti foglalkozásokon, minden tagozaton.
Biblia éjszakája. Téma a szentírás, minden évben más szempontból megközelítve.
Elsőáldozás, egyéves iskolai felkészítést követően, a harmadik évfolyamnak. A szervező a második
évfolyam (díszítés, agapé).
Családi zarándoklat külön az általános iskolának május végén, szombati napon, (közös családi program),
és külön a gimnazistáknak, hétköznap.
Gyermeknap, május utolsó péntekje. Gimnazisták készülnek a kisebbek szórakoztatására.
Te Deum és bizonyítványosztás, az érettségi vizsgák befejezése utáni vasárnap.
Grill-party: a DÖK évzáró bulija
Gimnazistáknak a fentieken túl további közös miséjük:
o októberben a szeretetszolgálatot indító küldetésmise
o novemberben szalagszentelő mise
o májusban a ballagás délutánján

Adventi és nagyböjti lelkinapok – diákoknak iskolai kereten belül, misével kezdve, szülőknek a fenntartó CJ
nővérek szervezésében a rendházban.
Ward Weekend: minden évben egy szeptember végi szombati nap, amikor az iskola szabadtéri programot szervez
(ezt a napot egy másik, munkanap áthelyezés miatti szombati munkanapon tanítási szünetként kapják vissza a
gyerekek). A részvétel gyerekeknek kötelező, mivel tanítási napnak számít, csak az igazgató adhat felmentést. A
szülőknek is jó alkalom a találkozásra, általában osztályonként főznek, piknikeznek, beszélgetnek. A helyszínről
és egyéb technikai tudnivalókról, rossz idő esetén programváltozásról az iskola tájékoztat.
Családi zarándoklat: májusi, pünkösd környéki szombati nap, az általános iskolának közös zarándoklat. A
részvétel gyerekeknek kötelező, csak az igazgató adhat felmentést. A helyszínről az iskola később ad tájékoztatást.
Szülőket, családokat is várják. A zarándoklat szentmisével zárul, akkor is lehet csatlakozni.
Nevelés nélküli munkanapok: Az iskolában mindkét félévben egy-egy napon nevelési értekezletet tartanak,
amikor nincs sem tanítás, sem ügyelet az iskolában, a gyerekek felügyeletét a szülőknek kell megoldani. Pontos
időpontjuk az iskola honlapján, az Éves munkaterv menüpont alatt található meg. Ezeket általában áthelyezett
szombati munkanapokon tartják, amikor nincs tanítás. Kivétel, ha rossz idő miatt a Ward Weekend
szeptemberben elmarad, annak pótlására kerülhet sor szombati munkanapon.
Áthelyezett (szombati) munkanapok: iskolánkban ezeken a napokon nincs sem tanítás, sem ügyelet. Kivéve
azokban az években, amikor a tanév rendje alapján (meglegyen a tanévre előírt tanítási napok száma) ez
szükséges.
Ward vásár: jótékonysági garázsvásár. A vásár bevételével támogatható az osztály, az alapítvány, vagy mindkettő.
Egyénileg is lehet árusítani, asztalt bérelve, „saját zsebre”. Pontos részletekről a vásár előtt a szervező szülő küld
majd tájékoztatást.
Luca-napi vásár: Luca-napi műsort követően a szülők, tanárok, diákok által készített portékákat árusítják a szülők
és gyerekek, a bevétel részben az osztályközösségeket, részben az alapítványt támogatja. Az utóbbi időben
karácsonyi ajándékot készítő kézműves foglalkozással, és táncházzal bővült. A büfét is a szülők szervezik.
Karácsony előtti szokások: a téli szünet előtti utolsó héten az osztályfőnökök szervezésével osztálykarácsonyokat
tartanak az osztályok. A szünet előtti utolsó tanítási napon délben karácsonyi koncert, ami kötelező. Utána nincs
sem napközi, sem ügyelet, az iskola tanári kara és munkatársai ünnepelnek. A gyerekekért a templomhoz kell
menni.
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Házimuzsikák: lehetősége nyílik a diákoknak, hogy saját vagy osztályműsorral fellépjenek, kedvenc dalukkal,
zenével, verssel, prózával, tánccal köszöntik az évszakokat. Évente háromszor, péntek délutánonként rendezik a
Tolnay Klári teremben. Egyszerű agapé követi.
Fogadóórákat évente kétszer tartanak. Alsóban fel kell iratkozni. A tanárok évközben e-mailen elérhetők, az email-címek megtalálhatók az iskola honlapján, így szükség szerint hosszabb időt igénylő megbeszélésre
egyeztethető további egyéni időpont.
Osztálykirándulásokat az év utolsó három tanítási napján tartanak, 1-2. évfolyamon 3x1 napos, utána többnapos
kirándulások vannak. Alapítványtól támogatás igényelhető.
Táborok: A napközis tanítók a nyári szünet első hetében bejárós tábort szoktak szervezni változatos programokkal
Budapesten és környékén (pl. Minipolisz, kirándulás a Duna-kanyarba stb.). A szünet második hetében a tanítók
ottalvós tábort szerveznek. A részletekről az iskola e-mailben ad tájékoztatást az utolsó tanítási hetekben.
A Ward Mária Iskola Alapítvány támogatja az iskola tanulóinak programjait, célja sportrendezvények,
szabadidős, művészeti, kulturális és lelki programok szervezése, finanszírozása. Bevezetésére szülői
kezdeményezésre az SZMK támogatásával került sor.
Az alapítványi támogatás összege:
1 iskolánkba járó gyermek esetén
2 iskolánkba járó gyermek esetén
3 iskolánkba járó gyermek esetén
4 iskolánkba járó gyermek esetén

2500 Ft/hó/fő
2000 Ft/hó/fő
1500 Ft/hó/fő
1200 Ft/hó/fő

Határidők:
júniusi beiratkozáskor (a következő tanévre)
november végéig
március végéig
* 1. és 9. évfolyamnak szeptemberben

3 havi*
3 havi
4 havi

Átutalással csak az egész éves összeget, júniusban és szeptemberben lehet a következő évre előre teljesíteni,
feltüntetve a gyermek nevét és osztályát. Ward Mária Iskola Alapítvány bankszámlaszáma:
10404089-40818265 (az átutalásról szóló igazolás másolatát át kell adni az osztály pénzügyi felelősének).
Ha nehézséget okoz az alapítványi összeg befizetése, felmentést, könnyítést Igazgató úrtól lehet kérni, erről
tájékoztatni kell az osztályfőnököt, és a pénzügyeket kezelő szülőt.
Ebéd befizetése: Átutaláshoz e-mailben kell jelentkezni az ebed@wardmaria.hu címen. Az átutalás határideje
minden hónap 10-e. Személyesen minden hónap 10-ét követő szerdán van lehetőség a gazdasági irodán Tar
Editnél.
Ebéd lemondására SMS-ben: +36/30862-2701, vagy e-mailben: ebed@wardmaria.hu, a következő napra
vonatkozóan reggel 9 óráig van lehetőség. Akik 100%-os kedvezményben részesülnek azok aznap 8-óráig
kötelesek lemondani az étkezést!
Fontos, hogy bármilyen étkezési kedvezményben részesülők FELTÉTLENÜL mondják le az ebédet, már a hiányzás
első napjának reggelén, különben az iskolának kell a kedvezményes részt visszafizetni az államnak. Lemondás
elmaradása esetén az iskola kénytelen az összeg megtérítését kérni. Alsóban közösen étkezik az osztály, felsőtől
ebéd-kártyát kapnak a gyerekek. Fél három után azok is tudnak ebédelni, akik esetleg nem találják hirtelen az
ebédkártyájukat. Pótlására pótdíj megfizetése mellett szintén a gazdasági irodán van lehetőség.
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Aki részletesebben szeretne ismerkedni az iskolával, hagyományainkkal, annak ajánljuk figyelmébe a 2017-ben
megjelent jubileumi kiadványt, amely megvásárolható a titkárságon, vagy lapozgatható online: Ward evkonyv
Az iskola honlapján elérhetőek a stratégiai dokumentumok, és a rendezvényeken készült fotók is.
Késés, mobiltelefon, köpeny, ünneplő, megjelenés; részletek a házirendből: A tanulók hétfőnként 7.40-ig, a
többi tanítási napon 7.50-ig kötelesek megérkezni az iskolába. Az osztályfőnök havonta összesíti a késéseket. A
tanórákról való késést a szaktanár az e-naplóba rögzíti, melyet szintén az osztályfőnök összesít. Öt bejegyzett
igazolatlan késés, amibe beszámítanak az első tanítási óra előtti reggeli késések is, osztályfőnöki figyelmeztetést
von maga után. A késések ideje összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri egy tanórai foglalkozás idejét, a késés
igazolatlan órának minősül. Reggeli késéseket a szülő az osztályfőnöknél 8 napon belül igazolhat.
Tanítási napokon 7.45-13.40-ig, illetve a tanítási órák végéig a tanulók az iskolát csak kilépővel hagyhatják el.
A szülő tanévenként összesen 5 napra igazolhatja gyermeke hiányzását saját hatáskörben. Minden további
távollét írásbeli szülői kérésre az igazgató döntési jogköre.
Az előre nem látott hiányzást a hiányzás első napján jelezze a szülő az osztályfőnöknek (telefonon, személyesen
vagy írásban). A hiányzást lehetőleg a hiányzást követő első tanítási napon, de legkésőbb 8 tanítási napon belül a
mulasztásoknál dokumentálni kell. A szülő minden hiányzást (az orvosit is!) köteles igazolni. Amennyiben a tanuló
8 napon belül nem igazolja hiányzását, az igazolatlannak minősül.
Mobiltelefon használata – kizárólag telefonálás céljából - az iskolában indokolt esetben, tanórán kívül a
vezetőségi folyosón lehetséges. Az iskolába érve a mobiltelefont ki kell kapcsolni és a táskában kell tartani.
Alsósok tanulási idő kezdetekor a telefont kikapcsolt állapotban kötelesek átadni a tanítónak. Tanulási idő után a
telefon néma üzemmódban – továbbra is a tanítónál – lehet.
1-4.évfolyamon a köpenyhasználat kötelező. 5-8. és 9-12. évfolyamon bizonyos szaktermekben köpenyek
viselhetők, hogy a tanulók ruházatát védje (pl. technika).
Ünnepi viselet, egész nap viselni kell, eltérő esetben jelzik:




Lányok: fehér ing vagy blúz (top viselete nem megengedett), sötét, térdig érő szoknya (téli hónapokban
sötét szövetnadrág), iskolai sál, iskolai mellény (meleg idő esetén elhagyható), sötét cipő (nem sport)
iskolai jelvény.
Fiúk: fehér ing, sötét szövetnadrág/öltöny, iskolai nyakkendő, iskolai mellény (meleg idő esetén
elhagyható), sötét cipő (nem sport), iskolai jelvény.

Megjelenés: Szülők is szenteljenek figyelmet arra, hogy gyermekeik koruknak és az iskola szellemiségének
megfelelően jelenjenek meg. Iskolánkban nem megengedett az extrém hajviselet. Nem megengedett a tetoválás,
testékszer, fültágító, a fiúk számára tilos a fülbevaló viselete. Testnevelés órán a baleset megelőzés miatt
mindenféle ékszer viselése szigorúan tilos.
Tilos a feltűnő smink (kivéve: szolid púder, alapozó, diszkrét szemfesték), a színes körömlakk és a műköröm
használata. Nem megengedett a hivalkodó öltözet (feszes ruházat, feltűnően rövid szoknya, nadrág vagy ruha,
sort, feltűnést keltő színek, szakadt ruházat stb.) Nem megengedett az iskola értékrendjét sértő pólók viselése,
illetve nem megfelelő életmódra buzdító szimbólumok ábrázolása, valamint az iskola értékrendjével nem
összeegyeztethető szöveg, grafika megjelenítése.
Budapest, 2018. augusztus 30.

Szülői Munkaközösség
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