"Ha Istent őszintén keressük, a hozzá vezető út mindig nyitva áll." (Ward Mária)

„Tűz a Szentlélek Isten eljövetele. Az isteni szeretet az ember lelkét feltüzesíti, hogy ne csak
szájjal, de tettekkel is szeresse az Istent. Erre kell a Szentlélek tüze és ezt kapták az apostolok
Pünkösd ünnepén. Azóta jár körül és tüzesíti a mi lelkünket is a nagy parancsban: a felebaráti
szeretetben.” (Pilinszky János)
Tisztelt Szülők!
Egy kicsit előbbre hoztuk júniusi hírlevelünket, mert szeretnénk, ha a június 2-től érvényben lévő
munkarendről valamennyien időben kapnának tájékoztatást.
Lassan ennek a nem mindennapi tanévnek is eljutunk a végéhez. Fáradságos, küzdelmes időszakot
tudunk magunk mögött valamennyien. Ismeretlen helyzetben álltak helyt Kollégáink, Diákjaink, és nem
utolsósorban Önök, Szülők! Szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy minden téren segítették
munkánkat, folyamatos visszajelzéseik alapján törekedhettünk a legjobb megoldásra, nyitottak voltak az
egyeztetésekre, reagáltak megkereséseinkre! Önök nélkül ez még sokkal több zökkenővel valósulhatott
volna meg. Tisztában vagyunk azzal, hogy voltak mélypontok, éppen ezért bízunk abban, hogy olyan
időszak következik a tanévet követően, ahol minden Diákunk, minden Család pihenhet egy kicsit, hogy a
remélhetőleg normál mederben következő tanévnek újult erővel vághassunk neki!
AKTUALITÁSOK
• Június 2-tól megváltozik az iskolák számára előírt működési rend. Valamennyi intézménynek
lehetőséget kell teremtenie a digitális tanrend során átadott tananyaggal kapcsolatos
konzultációkra, gyakorlásokra, illetve biztosítani kell a gyermekfelügyeletet is, mindezt úgy, hogy
a 2020. június 15-ig (hétfő) tartó tanév a digitális tanrend szerint fejeződik be. A mi
intézményünkben június 2-3-5-én – tagozatonként eltérően – biztosítjuk a konzultációs, online
órákat. Abban kérjük segítségüket, hogy jelezzék gyermekeik felé ennek szükségességét,
fontosságát, hiszen az ő érdekükben tartjuk ezeket az alkalmakat.
• Június 4-én intézményi szinten, tagozatonként eltérő módon Trianon-emléknapot tartunk online
térben.
• A tanévzárásra vonatkozó részletes információkat minden esetben az osztályfőnököktől kapják
majd meg. A rendelkezések értelmében hagyományos módon Te Deumot nem tartunk, viszont
keressük annak lehetőségét, hogyan tudnánk mégis közösen hálát adni a tanévért.
• Nagyon fontos, hogy a könyvtári könyveket visszajuttassák nekünk. Minden osztályfőnök
megkapta a könyvtári tartozások listáját, minden diákunknak tudnia kell mostanra, hogy mit kell
visszaadnia, és mit tarthat meg. Amennyiben egy könyv elveszett, úgy annak áráról könyvtáros
kolléganőnkkel kell egyeztetni. A könyveket egy szatyorba betéve, névvel ellátva kell majd leadni,
kérjük, hogy ennek előkészítését már most kezdjék meg.
• A digitális időszakra kölcsön kapott eszközök leadását is kérjük a tanév végét követően.
• A rendkívüli helyzetre tekintettel júniusban nem lesz Sulizsák-akció.
• A befizetett, de igénybe nem vett étkezések díjáról (a járványügyi helyzet miatt, 2020.03.16.
utáni időszakban) kérjük minden olyan szülő nyilatkozatát, akit ez érint. A nyilatkozatot
2020.06.15. napjáig kell megtenni, utána fog megtörténni a túlfizetés visszautalása annak, aki
ezt kéri.
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•

Kérjük tehát az alábbi linkre kattintva, az űrlapot ennek megfelelően kitölteni szíveskedjenek:
https://docs.google.com/forms/d/1ZSA2rXOmuuQhdXpjZZB1jwNOJmdej3pM85KlM45RGMs/ed
it
Június 15-ét követően a nyári ügyeleti rend lesz érvényben, ami szerint szerdánként lesz
személyes jelenlét a titkárságon, illetve a vezetőség részéről. Kérjük, hogy minden esetben
előzetesen emailben jelezzék kérésüket, hogy az adott napra elő tudjuk készíteni a szükséges
dolgokat, hogy ezzel is meggyorsítsuk a személyes ügyintézést.

ALSÓ TAGOZAT
• Június 2-től kezdődően biztosítjuk az ügyeletet iskolánkban. Az előzetes felmérés megtörtént,
köszönjük szépen együttműködésüket! Elkészültek a beosztások is. Az ügyeletbe érkező
diákoktól azt kérjük, hogy mindenki hozzon magával maszkot, saját evőeszközt, poharat,
törülközőt! Kézfertőtlenítőt helyeztünk el az épületben. Minden nap többszöri fertőtlenítő
takarítást biztosítunk, illetve gondoskodunk a folyamatos szellőztetésről is. A gyerekek ebédjüket
előre csomagolt dobozokban kapják majd.
• Kérjük, hogy beteg gyermeket semmiképpen ne hozzanak be az iskolába, illetve a felügyelő
tanárok kérni fogják a szülői nyilatkozatot arról, hogy gyermekük egészséges. (Nem szükséges
orvosi igazolás!)
• Párhuzamosan folytatódik a digitális tanrend, ennek részletei évfolyamonként eltérőek, így-ahogy
ezt jeleztük – az osztályfőnökök pontosítják a tudnivalókat.
FELSŐ TAGOZAT
• Június 2-3-5-én az eredeti (tehát március 16. előtti) órarend szerint, rövidített tanítási
beosztásban (8.00-tól kezdődően 40 perces órák, 10 perces szünetek) online konzultációs
lehetőséget biztosítanak kollégáink. Ezeken az órákon nem új ismeretátadás, hanem gyakorlás
történik. Esetenként a szaktanár kifejezetten kérheti, hogy valaki feltétlenül legyen jelen az órán,
ezzel biztosítva pl. jegyjavítás lehetőségét. Ezek az órák mindenki számára fontosak, a diákok
érdekeit tartottuk szem előtt, amikor ezekről a napokról döntöttünk.
• Június 4. Trianon emléknap interaktív módon az online térben. Tanítás nem lesz, tantárgyi
feladatok nem érkeznek.
• Június 8-tól június 12-ig gyakorló, ismétlő feladatok érkezhetnek majd a Classroomban,
tematikus napok kerülhetnek megszervezésre.
• Június 10-én, a központi előírásoknak megfelelően zárt körben kerül sor a 8. évfolyamosok
ballagására. Ennek részleteit a két osztályfőnök juttatja majd el Önökhöz.
GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM
• Június 2-3-5-én az eredeti (tehát március 16. előtti) órarend szerint, rövidített tanítási
beosztásban (8.00-tól kezdődően 40 perces órák, 10 perces szünetek) online konzultációs
lehetőségeit biztosítanak kollégáink. Ezeken az órákon nem új ismeretátadás, hanem gyakorlás
történik. Esetenként a szaktanár kifejezetten kérheti, hogy valaki feltétlenül legyen jelen az órán,
ezzel biztosítva pl. jegyjavítás lehetőségét. Ezek az órák mindenki számára fontosak, a diákok
érdekeit tartottuk szem előtt, amikor ezekről a napokról döntöttünk.
• Június 4. Trianon emléknap interaktív módon az online térben. Tanítás nem lesz, tantárgyi
feladatok nem érkeznek.
• Ballagó diákjaink jelentős többsége időközben már sikeres érettségi vizsgát tudhat maga mögött.
Köszönjük nekik és családjaiknak, hogy ezt a nem mindennapi érettségit fegyelmezetten
közreműködve csinálták végig! Június 11-12-én lesznek még személyes jelenlétet igénylő,
szóbeli vizsgák azokból a tárgyakból, ahol nincsen írásbeli rész.
• Június 16. Az idei rendkívüli tanévben nem kerülhetett sor a végzős gimnazisták hagyományos
ballagására, és bár elbúcsúztattuk őket online formában, szeretnénk számukra pótolni ezt a
fontos alkalmat. A 11. évfolyamosok előkészítésével, de a szabályok betartása mellett szűk
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körben kerül sor ezen a napon erre az eseményre, melynek előkészítése zajlik. Pontos
információkat az érintett osztályfőnököktől kapnak majd a program véglegesítését követően.

A nyári időszakra valamennyiüknek jó egészséget, sok pihentető percet, szép emlékeket, örömteli
együttléteket kívánunk, és hálásan köszönjük egész éves együttműködésüket!
A Vezetőség

