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Kedves Diákok, Tisztelt Szülők! 

Május 10-től a középiskolai tanulók is nappali rendszerű jelenléti oktatásban vesznek részt. Ez azt 

jelenti, hogy hétfőtől a korábban megszokott rend szerint minden tanulónak iskolába kell járnia. 

A jelenléti oktatással visszatérnek a novemberben alkalmazott megelőző szabályok is: 

 a bejáratoknál testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után lehet belépni az épületbe, 

 a gyerekek csak szabályosan viselt maszkkal léphetnek be, 

 a maszk viselése mindenkinek kötelező az iskola egész területén, beleértve az udvart és – az  

érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően – az iskola előtti közteret is. A maszk viselése 

egyedül a tanórán nem kötelező, ott csak ajánlott. 

Beteg gyermek nem látogathatja az intézményt. Akinek betegségre utaló tünetei, illetve COVID pozitív 

kontaktja van, nem jöhet iskolába. Szeretném kiemelni és mindenkit emlékeztetni, hogy a jelenléti 

oktatásból betegség miatt hiányzó gyermek (bármilyen betegség értendő), csak orvosi igazolással 

térhet vissza az iskolába. Kérjük, hogy az Önöktől megszokott felelősséggel járjanak el! 

Az órarend hétfőtől változik, erről a honlapon és a Kréta rendszerben adunk tájékoztatást. 

Felhívom a figyelmüket, hogy akik a rendkívüli helyzetre való tekintettel kérik a gyermekük 

távolmaradásának lehetőségét, azok számára ez igazolt hiányzásnak minősül az intézményvezető 

engedélye alapján. (Akkor is hiányzásnak minősül, ha a tanuló a Discord felületén be tudott kapcsolódni 

az oktatásba.) A kérelem az iskola honlapjáról letölthető, e-mailben juttassák el azt a gyermek 

osztályfőnökének. (Az igazgatói engedély a számonkérések és az év végi vizsgák alól nem mentesíti a 

tanulót!) 

Kollégáimmal úgy döntöttünk, hogy a tanév hátralévő részében nem tanítunk új tananyagot, hanem 

ismétléssel és gyakorlással próbáljuk meg pótolni a hiányosságokat. Ezért kérek mindenkit, hogy 

kérelemmel csak a valóban indokolt esetekben forduljanak hozzánk! 

A hiányzások beírásra kerülnek! 250 óra után (amely a teljes tanévre vonatkozó hiányzást jelenti) 

nevelőtestületi döntés alapján zárjuk le a tanulót. 

Ez történhet: 

 osztályozó vizsga alapján, amennyiben az egyes tantárgyak folyamatos értékelése a tanév 

során nem valósult meg; 

 normál lezárás (osztályozó vizsga nélkül), amennyiben a tanuló tanulmányi előrehaladását 

folyamatosan nyomon lehetett követni és elegendő osztályzattal rendelkezik a lezáráshoz. 

Minden tanuló minden egyes tantárgya külön elbíráslás alapján kerül megítélésre a jegylezárás, vagy 

az osztályozó vizsgára kötelezés alkalmával. 

A 10. évfolyamon május 26-án országos kompetenciamérés lesz. (A részletekről később adunk 

információt.) 

Előre is köszönöm a segítőkész támogatásukat! 

Kérem vigyázzon mindenki magára, gyermekére, családjára. Ígérem, hogy a kollégáimmal együtt mi is 

mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanév – a pandémia ellenére – sikeresen záruljon. 

Üdvözlettel,  

 Lénárt Péter 

 igazgató 


