,,Imádkozunk és reméljük a legjobbakat. Nem bánkódunk azon, amin nem tudunk
változtatni, hanem bízunk Istenben.”
(Ward Mária)

Ülve a karosszékben,
Ma legelőször néztem
Szemközt az utcasort.
A tekintetem rátévedt egy fára:
Nini még most sem sárga.
Zöldnek tartotta meg
Szép reménység-ruhában
Az, aki megtarthat mindeneket.
És én is élek,
És én is élek
S megvannak mind, akiket szeretek.
S e nekem-láthatatlan tündér-őszben
Eljönnek hozzám az őszi csodák:
Másodszor borulnak tündér-virágba
S hoznak pici, fanyar, fura gyümölcsöt
Az almafák.
S a drága földön, nem is olyan messze
Másodszor érett meg most a cseresznye,
Az elnyílt őszi-kikerics helyén,
Őszi bánat és lila gyász után,
Októberi dombok oldalain
Pompázik a tavaszi kankalin.
Rügyet bont minden ág
S belőlem is szinte nap-nap után
Kihajt egy vers-virág.
S ki tudja még mi lesz?
Lehet, hogy a közelgő karácsonnyal
Zúgni fogok erdőkkel egyetemben
Lombkoronás, orgonás áhítattal.
Ülve a karosszékben,
Ma legelőször néztem
Szemközt az utcasort.
Az utcasor felett
Egy színes felleget.
A szemem újból rátévedt a fára.
A reménységben megtartatott fára, S akkor gáttalanul,
Feltarthatatlanul,
Elbírhatatlanul
Robbant ki szívemből a hála.
(Reményik Sándor)

,,Imádkozunk és reméljük a legjobbakat. Nem bánkódunk azon, amin nem tudunk
változtatni, hanem bízunk Istenben.”
(Ward Mária)
Tisztelt Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket októberi hírlevelünkben! Szinte hihetetlen, hogy már egy hónap eltelt a
tanév kezdete óta. Sokan és nagyon sokat dolgoztak az elmúlt hetekben, hiszen a járvány rengeteg
feladatot adott és ad folyamatosan mindenkinek. Hálásak vagyunk iskolánk valamennyi
pedagógusának, munkatársának, amiért fáradtságot nem kímélve állnak helyt a mindennapok sokrétű
feladataiban. A járvány iskolánkban is megjelent, két osztályunk 10 napra otthon maradt, többen
voltak/vannak elővigyázatosságból karanténban, mert környezetükben fertőzött van. Nagyon sokan
betegek, az előírások szerint csak orvosi igazolással térhetnek vissza a hiányzók.
Mindennél fontosabb az odafigyelés: maszkviselés, távolságtartás, kézmosás. Kérjük, hogy beteg
gyermeket semmiképpen ne engedjenek iskolába! Köszönjük együttműködésüket, megértésüket!
1.

VISSZATEKINTÉS és FONTOS, KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK


Szeptemberben elindultak azok a tanórán kívüli foglalkozások, amik megtartása különös
körültekintést igényel. Több egyeztetés és alapos mérlegelés után döntöttünk amellett, hogy
engedélyezzük a külsősök által, csak iskolánk diákjainak szervezett szakköröket, de ehhez egy
speciális nyilatkozat kitöltését kérjük Önöktől, illetve az oktatók számára is szigorúbb kérést
fogalmaztunk meg az épületben való tartózkodásuk alatt.

Szeptember 24-én rendhagyó körülmények között fogadtuk be intézményünkbe új kollegáinkat
és diákjainkat. Igyekeztünk ünnepélyessé tenni ezt az alkalmat iskolánk kórusaival és kollégáink
közreműködésével.

Idén a titkárság dolgozóinak köszönhetően sikerült a közismereti osztályok számára hamar
előkészíteni a Kréta naplót, így már ebben a hónapban mindenki hozzáfért az ottani információkhoz.

Tekintettel arra, hogy a karanténban lévő diákok számára szeretnénk biztosítani az órákba való
online bekapcsolódás lehetőségét, és ez jelenleg javarészt saját eszközökkel, esetenként szülői
segítséggel valósul meg, infrastrukturális fejlesztést kezdünk. Webkamerák beszerzésével szeretnénk
mindenhol lehetővé tenni az órák online követését. Bízunk benne, hogy ez mielőbb megvalósul, és
abban is, hogy a lehető leghamarabb visszaállhat a régi rend az oktatásban.

Sajnos több programunk elmaradt. Így nem került megrendezésre a tervezett Ward-vásár, a
Trianon nap és a Ward weekend sem, ami minden évben iskolánk egyik legfontosabb közösségi
eseménye. 2021. április 10-re tettük át ezt a programot, hisszük, hogy tavasszal valamennyiükkel
személyesen is találkozunk!

Több osztályunk vehet részt tematizált drámapedagógiai foglalkozásokon. Ezek olyan
lehetőségek, ahol nagyon komoly témákat dolgoznak fel az osztályok szakemberek segítségével
színpadi formában. Hálásak vagyunk, hogy ingyenesen részt vehetünk ebben, és a diákjaink részesei
lehetnek ennek az élménynek.

Az első napok, hetek tapasztalatai alapján felülvizsgáltuk év elején kiadott protokollunkat, és
változott a belépés rendje. Az alsó tagozat 8 órától kezdi a napot, a többiek változatlanul 9-kor, és így
lehetőség van a torlódásmentes, biztonságos belépésre. A Molnár utcai belépés megszűnt.

Az első hónapban sajnos nagyon sok fegyelmi problémával is szembe kellett néznünk.
Bizonyára a hosszú, iskolán kívüli idő okozza, hogy diákjaink között elterjedt a csúnya beszéd –
iskolánk dolgozóival szemben is! -, a kiabálás, és sajnos az épületen belüli rongálás. Többek között a
mosdókban elhelyezett papírtörlőkkel és a tantermekben lévő fertőtlenítővel sem bánnak körültekintően
a diákok: ismét elkezdődött a WC-k eldugítása, aminek megakadályozása szinte lehetetlen. Vagy a
most vásárolt szemetes szétrúgása (1 nap után!) is döbbenetes. Ezek súlyos vétségnek számítanak
házirendünk szerint, elkövetőik a legszigorúbb büntetést kapják az anyagi kár megtérítési
kötelezettsége mellett. Nagyon kérjük az Önök együttműködését is, bár feltehetően otthonukban

,,Imádkozunk és reméljük a legjobbakat. Nem bánkódunk azon, amin nem tudunk
változtatni, hanem bízunk Istenben.”
(Ward Mária)
egyáltalán nem kerülnek napfényre ezek a jelenségek, viszont sokat segíthet, ha van erről szó családi
körben is.

Többek kérésére iskolánk beszerzett olyan fémszekrényeket, amelyben tudunk biztosítani
zárható rekeszeket (SULIBOX) a tanulók részére. Ennek előnye, hogy a tanuló a saját, zárható
rekeszében tudja tárolni napközben az értékeit, a nap végén pedig az otthon nem szükséges iskolai
holmiját. .A rekesz saját kulccsal zárható, címkézhető, jól szellőző, méretei: 40 cm magas, 50 cm mély,
30 cm széles. A sulibox bérleti díja 1 tanévre 7000 Ft. A szekrény igénylésére az alábbi űrlap
kitöltésével van lehetőség https://goo.gl/forms/dy6lXKUUab5cr14C2

Hálásak vagyunk visszajelzéseikért, és a levelekben, személyesen megfogalmazott
köszönetekért, sok erőt ad a mindennapokban!
2.
ÁLTALÁNOS HÍREK a hónapra vonatkozóan
A digitális munkacsoport járványhelyzetre vonatkozó protokollja is frissült a hónap során. Kollégáink
visszajelzései és a velük való megbeszélések alapján történtek változások. Meglehetősen nagy terhelés
van valamennyiünkön, igyekszünk a legjobb megoldásokat megtalálni, de ehhez szükséges, hogy
elfogadással legyünk egymás iránt. Fontos információ, hogy ha és amennyiben a diák (karantén alatt)
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. Ugyanakkor elvárjuk, hogy a
Classroomban kapott feladatok határidőre elkészüljenek, az online órákba kapcsolódjon be mindenki,
akit betegség miatti állapota nem gátol ebben. Ellenkező esetben távolléte hiányzásnak számít. Az
elmaradt anyag pótlása a szokásos módon és időkereten belül történhet.
3.





PROGRAMOK OKTÓBERBEN
Október 6. Iskolai megemlékezés az aradi vértanúkról
Október 22. Iskolai megemlékezés
Október 23. Nemzeti ünnep, és ezzel a nappal kezdődik az őszi szünet
November 2. Őszi szünet utáni első tanítási nap

ALSÓ TAGOZAT
 Október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról- csapatverseny
 Október 11. Elsőáldozás az Egyetemi Templomban kisdiákjaink számára
 Október 13. A járványhelyzet nagy kihívások elé állít minket a beiskolázást illetően. Ezen a
napon délután az óvodásokat várjuk – kellő körültekintéssel – szüretelő délutánra, hogy így
ismerkedjenek meg ők és szüleik iskolánkkal. Kérjük, hogy vigyék hírét ennek az alkalomnak
ismerőseik körében!
 Október 16-án HÁZIMUZSIKA lesz. Sajnos idén nem lehetnek élőben vendégeink a szülők,
nagyszülők, viszont mindenkit biztosítunk arról, hogy felvétel készül, amit elérhetővé teszünk
számukra!
FELSŐ TAGOZAT
 Október 12-ig: pályaválasztást és továbbtanulást támogató felmérés elvégzése online-8. évf.
 Október 20. 8. évfolyamon pályaválasztási szülői értekezlet, tájékoztatás
Pályaválasztással kapcsolatosan egyéni beszélgetésre van lehetőség. Bejelentkezés a
banhegyi.andrea@wardmaria.hu címen.
GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM
 Október 14. A 9. évfolyamon küldetésmise a Szent Mihály Templomban 8.00-tól

,,Imádkozunk és reméljük a legjobbakat. Nem bánkódunk azon, amin nem tudunk
változtatni, hanem bízunk Istenben.”
(Ward Mária)
 Október 16-tól: iskolánk jelentkezett őszi érettségi vizsgahelyszínnek, amit az OH jóvá hagyott,
így a tavasszal elmaradt előrehozott vizsgák az iskolánkban zajlanak majd. Más intézmények diákjai
is jelentkeztek hozzánk vizsgára, így az őszi szünetben is zajlanak majd az írásbelik, azt követően
pedig a szóbelik.
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.
Vigyázzanak Magukra, a legjobbakat kívánjuk Önöknek!
A Vezetőség
Következő hírlevelünk 2020. november 2-án jelenik meg.

