
Intézményvezetői tájékoztató 

Tisztelt Szülők, Kedves Diákunk! 

A koronavírus járvány kialakulása miatt kialakult rendkívüli helyzet szükségessé tette az 

online oktatás bevezetését. Ez új feladat elé állít tanárt és diákot egyaránt, s megnő a felelőssége 

a kialakult helyzetben mindenkinek – tanárnak, diáknak, szülőnek - abban, hogy ezt a tanévet 

valóban eredményesen tudja minden tanulónk zárni. Ezt pedig csak fegyelmezett, következetes 

munkával lehet elérni, napi rendszeres tanulással, hiszen ha valaki itt lemarad, az nem tudja 

más módon bepótolni a tananyagot. Abban az esetben, ha valaki nem teljesíti a közben 

meghatározott követelményeket, annak csak úgy lesz érdemjegye év végén, ha osztályozó 

vizsgát tesz, ezt pedig a tanév teljes anyagából kell letennie. A felelősség tehát nagyon nagy, 

hiszen itt a tanulók tovább haladásának biztosítása a cél. 

Ezért arra kérek mindenkit, hogy kövesse szaktanára utasításait, a szaktanárok ugyanis 

tantárgyanként fogják az anyagot küldeni, tanulásmódszertani ajánlásokat tenni, amelyet 

mindenkinek szigorúan be kell tartania. Minden anyagot, amit a szaktanár kér, határidőre vissza 

kell küldeni, mert ennek hiánya elégtelen osztályzatot von maga után. A tananyag kiküldése 

zárt facebook csoportban történik, ez lesz az a hivatalos felület, amelyet mindenkinek 

használnia kell. Ezért arra kérek minden diákot, hogy ezt rendszeresen nézze, illetve akinek 

nincs, az sürgősen hozzon létre fiókot. Ennek hiánya, illetve nem követése a tananyagban való 

lemaradást jelent, amelynek osztályozó vizsga lesz a következménye. Ezen csoportokban a 

tananyag és a számonkérés is folyamatos lesz. 

Külön figyelmet fordítsanak az előrehozott és rendes érettségi vizsgára készülők a tanulásra 

az érettségi tárgyakból. Idegen nyelvből és informatikából az osztályozó vizsgákat online 

fogjuk megtartani április 24-27-e között. A vizsgákat minden körülmények között megtartjuk, 

mert ez az érettségi megkezdésének feltétele. Jelenlegi tudomásunk szerint az érettségi vizsgák 

is a tervezett időben zajlanak majd. 

Közös felelősségünk, hogy minden diákunk sikeres évet zárjon és sikeres érettségi vizsgát 

tegyen. Ebben kérem mindenki együttműködését, segítő támogatását és fokozott felelősségét.  

Ugyancsak felelősségünk van abban is, hogy a járvány tovább ne terjedjen. Arra kérek 

minden diákot, hogy maradjon otthon, ne menjen társaságba, a szülőket pedig arra kérem, hogy 

figyeljenek gyermekeikre, közös felelősségünk a járvány terjedésének megakadályozása. 
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