
Kedves Szülők! 

 

Két hét telt el legutóbbi levelünk óta, ettől a két héttől reméltük, hogy sikerül beállítani és megszokni 
a digitális tanítás rendjét. A hozzánk érkező visszajelzések alapján valóban tanárok is, diákok is egyre 
jobban beletanulnak a rendszerbe. 

Legelsősorban köszönjük az Önök áldozatos munkáját, mellyel segítik gyermekeik tanulását, helyes 
időbeosztásának kialakítást. Tudjuk, hogy sokszor erőt próbáló a családi élet okos összehangolása a 
munkahelyi és – adott esetben több különböző - iskolából érkező feladatokkal. Amennyiben az 
összeegyeztetés lehetetlennek bizonyul, biztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a családi életet, annak 
békéjét részesítsék előnyben.  
Hálásak vagyunk, hogy most is azt érezhetjük, egy hajóban evezünk, hogy támogatják 
próbálkozásainkat. Ebben a helyzetben ez elengedhetetlen. 
 

Tájékoztatásul néhány fontos dolog az elkövetkező hetekre: 

1. A tanév rendjének (újra)tervezésében egyelőre csak április végéig látunk. A május hónap 
tervezésével várjuk az Oktatási Hivatal érettségire vonatkozó állásfoglalását.  
A húsvéti szünetet az előzetes terveknek megfelelően megtartjuk (április 8-14.) Arra kértük a 
kollégákat, a szünet napjaira a gyermekek ne kapjanak újabb tanulnivalót, ne legyen leadási 
határidő. Fontosnak tartjuk, hogy a családok ebben a helyzetben is – vagy annál inkább – 
meg tudják élni közösen a Húsvét misztériumát. 
A tanév rendjében ezen felül két rendkívüli nap szerepelt: április 17. és 24., mindkét napon a 
tantestületünk vett volna részt közösen egy programon. Ezek most elmaradnak. Ezeken a 
napokon „rendes digitális” tanítási napunk lesz. (A heti feladatkiosztási és feladatleadási rend 
nem is tenné lehetővé két péntek elmaradását.) 

2. A kiadott konzulátációs órarendnek megfelelő órákban a tanárok szabadon választhatnak, 
hogy csak „rendelkezésre állnak”, válaszolnak a felmerülő kérdésekre, vagy online órát 
tartanak. Érzékeljük, hogy az online órák – főleg a felső tagozaton – nagyon megnehezítik a 
családok életét. Ugyanakkor látszik, hogy sokaknak nagyon sokat segít ez a lehetőség a 
tananyag megértésében. 
Így az online órák számát drasztikus szabályozással csökkenteni nem tűnik jó megoldásnak, ez 
a választási jog továbbra is a szaktanároké. Azt azonban szeretnénk hangsúlyozni, hogy 
ezeken az órákon a részvétel nem kötelező, a hiányzókat nem érheti semmi retorzió. Az 
online órákon nem hangozhat el semmi olyan, amihez a diák ne juthatna hozzá máshonnan. 
Az ilyen órák a konzultációra, a magyarázatra, a segítségnyújtásra adnak lehetőséget. 

3. Tekintettel a jelenlegi helyzetre az idei tanév végén a Gellértben a kisérettségik kivételesen 
elmaradnak. 
A kisérettségi vizsgák egyik fontos feladata és célja az érettségire való felkészülés segítése, a 
vizsgaszituáció átélése, gyakorlása. Arról, hogy milyen módon tudunk ennek a következő 
tanévben teret adni, szeptemberben fog dönteni a tantestület. 

4. Bár a diákok eddig is szerezhettek osztályzatokat, tudatosan igyekeztünk türelmi időt tartani, 
csak óvatosan osztogatni a jegyeket. A húsvéti szünet utáni hétfőtől (április 20.) lehet 
szabadabban osztályzatokat szerezni, jeggyel értékelhetik a szaktanárok a beadott (vagy be 
nem adott) munkákat, az online tér adta lehetőségeknek megfelelően lehetnek 
számonkérések. (A végzőseink kivételt képeznek, hisz őket hamarosan le kell zárni, ők 
folyamatosan szerezhetnek osztályzatokat.) 



5. Végezetül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy honlapunkon az aktuális menüben 
rendszerezve megtalálhatják a korábban elküldött információkat, visszakereshetők leveleink, 
letölthető a konzultációs órarend. 

 

Még egyszer köszönjük együttműködésüket! Bízunk benne, hogy ez a mostani helyzet is tartogathat 
számunkra sok gyümölcsöt. Továbbra is kérjük, hogy ránk tartozó nehézségeinkkel, gondjaikkal 
bátran keressenek bennünket vagy az osztályfőnököket, fontos, hogy tudjunk egymásról, tudjunk 
diákjainkról most is, hogy nem látjuk őket nap mint nap. 

Áldott Húsvétot és pihentető szüneti napokat kívánunk! 

Tegzes Kinga igh. 


