
Tájékoztató a 2020/21-es évi ballagásról 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A jelenlegi járványügyi helyzetben az a célunk, hogy biztonságosan és az 

eseményhez méltó módon búcsúztassuk el végzőseinket.  

A hatályos jogszabályok és a Tankerület tájékoztatása alapján a ballagásra 

vonatkozó információk a következők: 

1. A ballagás időpontja: 2021. június 12. (szombat) 

2. Osztályonkénti ballagást tervezünk létszámkorláttal az alábbiak szerint: 

- Terveink szerint egy diák legfeljebb 6 hozzátartozót hívhat.  

(A 6 év alatti gyermekek nem számítanak bele a létszámba.) 

A vendégek a rendezvényre meghívóval léphetnek be. Ugyanakkor 

oltási igazolványra, negatív tesztre a kormányrendelet értelmében nincs 

szükség! 

A meghívókat a gimnázium készíti el és az osztályfőnökökön keresztül 

juttatja el a szülőkhöz. 

- A ballagás konkrét időpontja: 

o 12.a osztály: 1000 

o 12.b osztály: 1500 

o 12.c osztály: 1700 

- Végzőseinknek 15 perccel a ballagás megkezdése előtt kell a 

gimnáziumba érkezniük! 

3. A ballagás helyszíne: A gimnázium sportudvara, rossz idő esetén az aula, 

ahová csak a ballagó diákok és a műsor szereplői léphetnek be.  

A végzősök tablóit a rendezvény időtartama alatt a hátsó udvaron lehet 

megtekinteni. 

Arra kérjük Önöket, hogy a gimnázium épületébe ne menjenek be.  

  



4. A műsorról… 

- A gimnázium fényképezi a végzős osztályokat, így kérjük a 

hozzátartozókat, hogy az ünnepi műsor megkezdése előtt – a 

csoportosulás elkerülése érdekében – ne fotózzák gyermekeiket.  

A ballagás befejezését követően – a diákok elvonulása után – lesz 

lehetőség családi fotók készítésére. 

- A műsor egyik záróeleme a középiskolától való elszakadást 

szimbolizáló lufik elengedése. Környezetvédelmi okok miatt kérjük a 

szülőket, hogy erre a célra kizárólag környezetbarát, lebomló lufikat 

szerezzenek be osztályszinten! 

5. Az aktuális járványügyi előírásokat – természetesen – mindenkinek be kell 

tartani! (maszk használata, megfelelő távolságtartás stb.) 

6. Ballagási főpróba: A gimnázium 2021. június 9-én, szerdán 1055-től 

ballagási főpróbát tervez, amin minden végzős diák megjelenésére 

számítunk! 

 

A ballagást a Kormány 250/2021. (V.17.) Korm. rendelete alapján 

szerveztük meg. 

 

Szeretettel várjuk Önöket ballagási ünnepségünkre! 

 

Iskolavezetés 


