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Tisztelt Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket a meglehetősen rendkívüli új tanév első szülői hírlevelében!
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha
megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és
tombolásától megrendülnek a hegyek.”
(Zsoltárok 46,2-4)
Talán soha ilyen aktualitása nem volt ezeknek a soroknak, mint napjainkban. Hitünk segítségével
leküzdjük a kihívásokat, összefogással erősebbek vagyunk a bizonytalanságban, békességgel nyugodtan
nézünk szembe a mindennapok nehézségeivel. Hívjuk Önöket, tartsanak velünk, legyenek társaink
ebben a tanévben is!
1.

VISSZATEKINTÉS és FONTOS, KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK
•
•

A tanévet az Egyetemi Templomban kezdtük, és két részletben ünnepeltünk Veni sanctét.
A járványügyi helyzet miatt az iskolai miséink (ld.éves program) visszavonásig hasonló módon
lesznek megtartva.
Az első napok számtalan újdonságot hoztak, hiszen a járványhelyzet miatt időben csúsztatva,
két kapun keresztül tudjuk a beléptetéssel járó testhőmérést, kézfertőtlenítést megoldani a
biztonságos szociális távolság betartásával. Az ország több városában volt ez javaslat, kérés,
hogy a lehető legjobban széthúzzák a közösségi közlekedés zsúfoltságát. A mi iskolánkba járó
diákok közül nagyon sokan érkeznek agglomerációból, többszöri átszállással, olyan irányból,
ahol jelenleg pótlóbuszos a közlekedés. Ezek a szempontok indokolták a 9 órás kezdést a
járványhelyzet idején.

Az alsó tagozatosok számára ügyeletet biztosítunk, illetve az első pár nap tapasztalatait összegezve
mérlegelni fogjuk, hogyan lehet optimalizálni mindezt. Ennek eredményéről az osztályfőnökökön
keresztül tájékoztatjuk Önöket!
Nagyon szépen köszönjük konstruktív javaslataikat, visszajelzéseiket, melyekkel segítik munkánkat!
2.

ÁLTALÁNOS HÍREK a hónapra vonatkozóan

A digitális munkacsoport elkészítette azt a protokollt, mely szerint eljárunk, amennyiben a
megbetegedések miatt korlátoznunk kell a jelenléti oktatást. Ezt hírlevelünk mellékleteként olvashatják.
Fontos információ, hogy ha és amennyiben a diák bekapcsolódik a digitális oktatásba (Classroom, online
órák), házi feladatait elkészíti, úgy távolléte nem számít hiányzásnak akkor sem, ha csak
elővigyázatosságból döntenek a szülők az otthonmaradás mellett. Ezeket az órákat az osztályfőnök
minden esetben igazolja.
Jelenleg az iskolában két osztály van távol. Az ő digitális oktatásuk elkezdődött. Amennyiben további
megbetegedések nem fordulnak elő a két közösségen belül, úgy ők szeptember 15-ig maradnak otthon,
tehát 2 héttel a fertőzött személlyel való kontakt után jöhetnek vissza az iskolába. Minden további hasonló
esetben így fogunk eljárni a többi diák biztonsága érdekében, még akkor is, ha tudjuk, hogy sajnos
semmire nincsen biztosítékunk. Köszönjük megértésüket.
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3.

PROGRAMOK SZEPTEMBERBEN
•
•
•
•
•
•

Szeptember 11. Szakkörökre való jelentkezések határideje
Szeptember 14, 16-18: Ars Sacra Fesztivál koncertjei, kizárólag előzetes regisztrációval
Szeptember 18. OKTV-re való jelentkezések határideje
Szeptember 21-október 12: Pályaválasztási vizsgálat 8.évfolyamos diákjaink számára
Szeptember 24. Szent Gellért napi befogadó mise, ahol új diákjainkat, kollégáinkat befogadjuk
a Ward közösségébe
Már most jelezzük, hogy a Ward weekend a járványhelyzet súlyosbodása miatt sajnos nem kerül
most október 3-án megrendezésre, az áprilisi időpontban reménykedünk.

Számítunk együttműködésükre, türelmükre ebben a bizonytalan helyzetben. Köszönjük, ha kérdéseikkel,
javaslataikkal minden esetben hozzánk fordulnak, hiszen akkor tudunk módosítani, beavatkozni, ha nem
közvetve érkeznek el a hírek hozzánk.
Mindannyiuknak a legjobbakat, elsősorban jó egészséget kívánunk!
A Vezetőség
Következő hírlevelünk 2020. október 1-én jelenik meg.

