
 

Tisztelt Szülők! 

A Covid-19 járványra való tekintettel a kormányrendelet értelmében iskolánk 2020. november 
11-től áttér a digitális tanrendre. 

Ez idő alatt a tanítási-tanulási kommunikáció a Google Classroomon /Google tantermen/ 
keresztül folyik. A tanulók ide kapják a feladatokat, és ezen keresztül kell a kész feladatokat 
visszaküldeni. Azokból a tantárgyakból, ahol heti 2-3 tanóra van hetente, egy órát ugyanabban 
az időben a tanárok online tartanak. A heti 5-6 órás tantárgyaknál heti 2 online óra lesz 
megtartva. Ezeken az órákon mindenkinek kötelező részt venni, névsorolvasás után a 
mozanaplóban jelezni fogjuk Önök felé a hiányzást. Betegség esetén kérjük, előre jelezzék a 
tanulók a hiányzásukat az óráról. 

Hétfőnként második órában online osztályfőnöki órák lesznek, hogy az osztályfőnökök is 
tájékozódni tudjanak a tanulók egészségi állapota és az esetleg felmerülő problémák felől. 
Kérjük, hogy minden tanuló vegyen részt ezeken az órákon is. 

Mindenki órarendet fog kapni, melyen külön jelöljük az online órákat. Ez a szülők számára is 
elérhető lesz. 

Az EMMI rendelete szerin különösen indokolt esetben egyéni és kiscsoportos foglalkozások, 
fakultációk, felkészítő foglalkozások a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett a 
későbbiekben megtarthatók lesznek az iskolában. Ezekkel kapcsolatban később küldünk 
tájékoztatást. 

A folyamatban lévő OKTV versenyek írásbeli fordulói a megadott időpontokban 
megrendezésre kerülnek.  Az őszi közép és emelt szintű érettségi vizsgák szóbeli része a 
megadott időpontokban meg lesz tartva. Kérjük a tanulókat, hogy továbbra is készüljenek 
szorgalmasan a versenyekre és az érettségire. 

Továbbra is lesz lehetőség ebéd rendelésére az iskolában. Az osztályfőnökök felmérik az 
étkezési igényeket. Az ebédet csak elvitelre biztosítják. 

Kérjük, jelezzék a gyerekek, ha valamilyen eszközre van szükségük, korlátozott számban 
tudunk biztosítani. Technikai problémák esetében az iskola rendszergazdája munkaidőben 
felkereshető, és segítséget lehet tőle kérni. 

Továbbá kérjük a kedves Szülőket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik tanulmányi 
előmenetelét, a felmerülő problémákkal keressenek bennünket vagy az iskolalelkészt! 
Hangsúlyozzák gyermekük számára, hogy ebben a megváltozott tanrendben is rendszeresen 
és aktívan részt kell venniük a tanulmányi feladataik teljesítésében. Ezt a sajnálatos helyzetet 
ne szünetként éljék meg. Ügyeljenek arra, hogy mindenki tartsa be a szigorú előírásokat! 

Az iskolai pedagógusai és dolgozói mindent megtesznek azért, hogy ezt az időszakot minél 
eredményesebben tudjuk teljesíteni, és végzős diákjaink is megkapják a megfelelő felkészítést. 

Mindenkinek jó tanulást és jó egészséget kívánunk! 

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: jólétet és nem romlást tervezek, és 
reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” 

/Jer 29,11/ 


