Kedves Szülők!

Engedjék meg, hogy először is hálás köszönetemet fejezzem ki azoknak a Szülőknek, akik a digitális
tanrend következtében kialakult rendkívüli helyzetben segítették gyermekük felkészülését, tanulását,
segítették pedagógusaink munkáját.
Sokat jelentett számunkra az is, hogy sokan átérezték ennek a szituációnak mindkét oldalra vonatkozó
nehézségeit.
Azt gondolom, sikeresen megbirkóztunk a feladattal, mely mindenki számára nagyon új és ismeretlen
volt.
Egy nagy feladat áll még előttünk: a 2019/2020. tanév sikeres lezárása. Sokan vártak erre
vonatkozóan tőlünk, már korábban információkat, de eddig bíztunk a rendkívüli helyzet következtében
bevezetett szabályozók változásában.
A jelenleg érvényes szabályozók betartásával a tegnapi nap folyamán döntöttünk a nyolcadikosok
búcsúztatásáról, illetve a bizonyítványosztás rendjéről.
Az alábbiakban ezekről a következő határozatok születettek:
Nyolcadikosok búcsúztatása:
Sajnos a szokásos ballagási ünnepséget nem tudjuk megrendezni, azonban igyekszünk méltó
búcsúztatót szervezni végzőseink számára, sajnos vendégeket a jelenleg érvényes létszámkorlátok
miatt nem tudunk fogadni.
2020. 06. 12-én 16 órára várjuk a nyolcadikosokat jó idő esetén az iskola udvarába, ahol a járványügyi
szabályoknak megfelelően fognak helyet foglalni az udvaron. Itt egy közös búcsúzást, szalagkötést
tervezünk, majd a távolságtartási szabályok betartásával a nyolcadikos osztályok bevonulnak az iskola
épületébe, ahol osztálykeretben egy-egy nagy teremben folytatódik a búcsúzási ünnepély.
Rossz idő esetén az udvari búcsúztatás elmarad, a búcsúzás osztálykeretben fog megtörténni. Ez
esetben a tanulók az osztályfőnökükkel egyeztetett helyen gyülekeznek, és szájmaszkban, a
távolságtartási szabályok betartásával vonulnak a búcsúzásra feldíszített termekbe.
Az iskola udvarába, jó idő esetén tanulónként egy, legfeljebb kettő kísérő jöhet be a nyolcadikosokkal,
de sajnos az iskola épületébe csak az iskola nyolcadikosait és dolgozóit áll módunkban beengedni.
Az iskola épületében kérjük a szájmaszk viselését mindenkitől. Az osztályok búcsúzását fényképekkel
és videofelvétellel rögzítjük, melyet kérésre, térítésmentesen a családok rendelkezésére bocsátunk.
Amennyiben ezeket a felvételeket valamelyik szülő szeretné elkészíteni egy-egy nyolcadikos
osztályban, kérem, azt jelezzék időben. Az osztálytermekben a tanulókon és az osztályfőnökökön kívül
egy fotós és egy videós tartózkodhat.
Bizonyítványosztás:
Miután tanulólétszámunk örvendetesen megnövekedett, ezért a szokásos ünnepélyes
tanévzáróünnepségünket a rendezvényekre vonatkozó járványügyi szabályok miatt sajnos nem
rendezhetjük meg. Azonban mindenképpen szeretnénk a tanévet méltóképpen lezárni, ezért az
osztályokat eltérő napokon és eltérő időpontban, de ünneplő ruhában várjuk bizonyítványosztásra
az iskolába. Az osztályközösségek így tudnak találkozni egymással és osztályfőnökükkel is, viszont
kérjük, ennek, az általunk összeállított beosztásnak a szigorú betartását.

A beosztást az alábbi táblázat tartalmazza. A megjelölt időben, kérjük, hogy a tanulók hozzák be a
tartós használatban levő, és az osztályfőnök által megjelölt tankönyveket, illetve a digitális tanrend
idejére kapott tanulói laptopokat is ekkor kell leadni, az átvételi elismervényt ekkor tudjuk kiadni.
A tankönyvek és a laptopok leadása után a tanulók az osztályfőnök által megjelölt teremben
gyülekeznek, ahol osztálykeretben fogják lezárni a 2019/2020. tanévet.
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11 óra
13 óra
14 óra
15 óra

3.c
4.c
5.c
6.c
7.c
8.c
1.c

8 óra
9 óra
10 óra
11 óra
13 óra
14 óra
15 óra

3.d
4.d
5.d
6.d
7.d
8.d
2.d

9 -12 óráig

Tanszakonként
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SNI 1-4.
SNI 5-8.

2.b

2.c

Kérjük a tanulók szájmaszkban érkezzenek és a távolságtartásra vonatkozó szabályokat tartsák be.
Amennyiben a szülők el szeretnék kísérni gyermeküket, azt az osztályfőnökkel egyeztessék és tőlük
szintén az előbbi két szabály betartását kérjük. Esetleges étkezési befizetéseket is ezen időszakokban
lehet megtenni a gazdasági irodában.
A bizonyítványokat a következő tanév első tanítási napján kell visszahozni, és az osztályfőnöknek
leadni.

Napközis táborok, nyári ügyelet:
A június 15-26-ig terjedő időszakban az iskola épületében tartunk azoknak a gyermekeknek ügyeletet,
akik ezt igényelték, vagy a továbbiakban kérik. Ehhez szükséges az egészségi állapotról szóló nyilatkozat
kitöltése, illetve az étkezés megrendelése a gazdasági irodában. Ügyeleti igényüket kérjük egy héttel
korábban bejelenteni.
A Kormány által bejelentett, elviekben június 29-vel kezdődő napközis táborok szervezésével
kapcsolatban egyenlőre nincs információnk, azokról a szükséges tudnivalókat a pályázati kiírások és
rendeletek megjelenése után tudjuk közzétenni, és ezt amint tudjuk azonnal meg is fogjuk tenni.
Iskolánk vízi vándortábort 2020. július 13-19. szervez. Ezzel kapcsolatban Faragó Boglárka testnevelőt
lehet keresni.

Kedves Szülők!
Rendhagyó lesz a tanévzárás is és rendkívül bonyolult. Együtt sok-sok nehézséget meg tudtunk az
eddigiekben is oldani. Ezt segítséget kérem a tanévzáráshoz is.
Köszönöm támogatásukat, segítségüket és megértésüket előre is.
Üdvözlettel
Gyurkovics Balázsné
intézményvezető

