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Igazgatói tájékoztató szülőknek és diákoknak a 2019/20-as tanév befejezésével kapcsolatban,
illetve a nyári lehetőségekről

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
Az elmúlt időszak – most már több, mint két hónap – során igen sok minden történt a
közoktatásban hazánkban, így iskolánkban is. A tantermen kívüli digitális oktatásra való áttérés
felkészületlenül érte az iskolákat, a pedagógusokat, a diákokat és a szülőket egyaránt. Mégis sikerült,
ha időnként és helyenként kicsit döcögősen is, de sok-sok befektetett energia árán megvalósítani a
tanév folytatását, és lassan befejezését. Hálás köszönetemet szeretném ezért kifejezni a szülőknek és
a tanulóknak egyaránt! Bizonyára mindenki találkozott egy-egy kevésbé jó megoldással, módszerrel,
amivel nem feltétlenül értett egyet, vagy esetleg nem tudott vele mit kezdeni, de biztosan jó dolgokat
is tapasztalt. Reményeink szerint ez volt a több! Mi pedagógusok pedig szereztünk szintén néhány
olyan tapasztalatot, amit a későbbiekben is fog tudni használni, kamatoztatni. Remélem, hogy ez az
időszak a digitális ismeretekben fejlődést hozott mindenkinek és talán az iskola számára is!
Köszönjük a szülőknek és a diákoknak a türelmet és a megértést, amit irányunkba mutattak, a
segítséget, melyet többen felajánlottak! Köszönjük, hogy bíztak bennünk, hiszen nekünk is élesben
kellett az oktatási módszereinket átalakítani, megváltoztatni, újdonságokat próba nélkül bevezetni!
Ugyanakkor még nincs vége a tanévnek, így annak befejezésével és zárásával kapcsolatban –
a jogszabályi kötelezettségek és a fenntartói elvárások alapján – határozni kellett, döntéseket kellett
hozni, melyekről ezúton tájékoztatom a tisztelt szülőket és kedves diákjainkat.
A 2020. május 20-i államtitkári bejelentés, illetve a Magyar Közlönyben megjelent 215/2020
(V.20.) Kormányrendelet értelmében a következő döntéseket hoztam:
1. A tantermen kívüli digitális oktatás a tanév végéig megmarad, azaz a pedagógusok és a
diákok (na meg persze ahol eddig is így volt, ott a szülők is) ezzel a munkarenddel folytatják
az oktatást, illetve így lesznek a jegyek lezárva. A tanév szorgalmi időszakának 2020. június
15-vel van vége. A jegyek lezárásának időpontja június 15 (hétfő).
2. A magatartás jegyek esetében a digitális időszakra nem történik értékelés, a tanév végi jegy
a korábbi jegyek alapján születik. Ugyanakkor a szorgalom értékelésénél minden, az
osztályban tanító kolléga véleménye legyen figyelembe véve, hiszen a digitális oktatásban
való részvétel nem csak az otthoni eszközöktől függött (aminek felénk történő jelzése esetén
minden esetben segítséget nyújtottunk), hanem sok esetben a tantárgytól és annak
„szeretetétől” is. Így ez alapján, valamint a korábbi jegyek alapján történik a végső értékelés.
A közismereti és készségtárgyak esetében szintén a teljes tanév során szerzett érdemjegyek
alapján történik a jegyek lezárása. Remélhetőleg senki nem vonta ki magát az oktatásból
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annyira, hogy jegyek hiányában osztályozó vizsgát kelljen tennie. (Mert sajnos erre is akad
példa.)
3. 2020. június 2-től – bár az iskola nem „indul újra” a hagyományos értelemben – ismét
lehetőség van a tanulók és a pedagógusok oktatási célú találkozására, ami szerint
kiscsoportos konzultációkat, illetve egyéni felkészítést lehet tartani, amennyiben ennek célja
a március 16-tól bevezetésre került tantermen kívüli digitális oktatás során tanultak
rendszerezése, megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása.
Tehát az iskolai jelenlét nem a feleltetésre szolgál, nem adunk ekkor jegyet a diáknak,
hiszen a többiektől vennénk el az időt a konzultációtól. Az egyéni foglakozás esetében pedig
pláne nem adunk jegyet! Ha pótolni valója van egy-egy diáknak, írásban vagy egyéb
beadandóban kérjük majd tőle!
Mint látható ez azt jelenti, hogy egyszerre kell a június 2-től hátralévő tíz tanítási napban
tantermen kívüli digitális oktatási tevékenységet folytatni, illetve kiscsoportos konzultációt,
felzárkóztatást, egyéni felkészítést tartani vagy éppen tanulói felügyeletet ellátni nekünk,
pedagógusoknak. (Sőt! Még a szóbeli érettségi vizsgákon is bizottságokat kell biztosítanunk.)
De! Nem kell a tanulóknak az iskolában fizikailag jelen lenniük, azaz továbbra sincs
hiányzás, ezt nem kell és természetesen nem is fogjuk vezetni. Nincs kötelezve a diák az
iskolába járásra, így ezért sem történhet új anyag feldolgozása a kiscsoportos
foglalkozásokon. (Az érettségiző végzősökre mindez nem vonatkozik, nekik meg kell
jelenniük a szóbeli vizsgájuk napján!) Ezért minden esetben a szülő, illetve nagykorú tanuló
esetén a tanuló saját döntésén alapul, hogy a diák az iskolában fog tartózkodni vagy sem.
Amennyiben ennek igénye felmerül, úgy kérjük, hogy az osztályfőnöknek legkésőbb az
iskolába jövetelt megelőző napon ezt jelezzék írásban (email, üzenet F2-ben, stb.)! Az
eddigiek a június 2-től lehetséges oktatási célú találkozásokra vonatkoztak.
Az elkövetkezőkben a 2020. június 2-15., illetve a június 16-26. közötti felügyeletről lesz szó,
amire szintén lehetőség van június 2-től. Külön feltételek és igazolások nélkül fogadnunk kell
a tanulóinkat ezekben az időszakokban, mégis van némi különbség, ezért van két részre
bontva. Nem órarend szerint lesznek továbbra sem a digitális oktatás kereteiben az órák tartva,
nem órarend szerint lesznek a kiscsoportos foglalkozások szervezve, mivel szükséges a
felügyelet folyamatos biztosítása munkaidőben (munkanapon 8:00-16:00 között). Az első
időintervallumban (június 2-15. között) a felügyeletet igénylő diákok számára vagy
biztosítjuk a digitális oktatásban való részvételt, vagy egyszerű pedagógus felügyeletet
biztosítunk nekik kis csoportokban. A második szakaszban (június 16-26. között) vagy a
következő tanévre történő felkészítés folyhat, vagy saját szervezésű napközis táborban vehet
részt a diák. Mindazon diákok számára, akik részt vesznek a felügyeletben és étkezést
igényelnek, biztosítanunk kell azt nekik a szokásos feltételek mellett. (Aki térítési díj
fizetésére kötelezett, annak ebben az időszakban is kell az étkezésért fizetnie.) Természetesen
ezt az igényt előre kell jelezniük a szülőknek. Kérjük a felügyeleti és az étkezési igényt
szintén az osztályfőnöknek jelezzék írásban (email, F2, stb.) legkésőbb az igénybevétel
napja előtti munkanapon!
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4. Tömeges rendezvényeket továbbra sem lehet szervezni, így nem lesz a 8.b osztálynak a
hagyományos értelemben vett ballagása, de elmarad a tanévzáró ünnepély is.
Ugyanakkor van lehetőség arra, hogy kisebb csoportonként – pl. osztályonként – a
bizonyítványok átadása megtörténjen. Ennek időpontja a 8.b esetében június 22., hogy a
középfokú beiratkozásukhoz rendelkezésre álljon a bizonyítvány. (Esetleg ezt az időpontot
lehet közönség nélküli, nem hagyományos ballagásra felhasználni.) A többi osztálynál pedig
június 23-26. között kell, hogy megtörténjen a bizonyítványok kiosztása. (Ennek osztály
szintű beosztása az épületek szerint az ottani vezetőkkel történő egyeztetések során készül el.)
5. A fenntartó elvárása alapján a nyár során több napközis tábort kell kiajánlanunk a szülőknek,
mivel valószínűsíthető, hogy a családok számára ez a nyár nem a nyaralással fog telni, hanem
inkább munkával, mert a munkáltatók, gazdálkodók a két hónapos termelés kiesést
igyekeznek majd pótolni. Ugyanakkor a pedagógusok számára is biztosítani kell a
szabadságok kiadását. Ezért kérjük, hogy igen alaposan gondolják át és jelezzék felénk
gyermekük nyári napközis táboroztatását, melynek lesz valamennyi önköltsége. Mivel a
215/2020-as Kormányrendelet lehetővé teszi az „ottalvós” táborok szervezését, ezért a 2020.
július 19-24. közötti időszakra tervezett tábor Gyenesdiáson szintén megszervezésre kerül.
Ezzel kapcsolatban a szülők fognak kapni külön értesítést a közeljövőben, de egyelőre nem
tudjuk megmondani az önköltség összegét. Ugyanígy lesz lehetőség egy másik táborra a
Tisza-tavon, de ennek időpontja még nincs meg, mivel maga a lehetőség is igen friss még. Itt
is lesz önköltség. (A fenntartó engedélyezte, de a költségek vonatkozásában, az iskolának ítélt
támogatás mértékéről csak később dönt mind a napközis, mind a vizes táborok esetében.)
6. Végezetül kérem, hogy továbbra is figyeljék a szokásos hírforrásainkat: az iskola honlapját,
illetve Facebook oldalát!

Megköszönve a türelmet és a megértést, kérem tájékoztatóm tudomásul vételét!

Balassagyarmat, 2020. május 21.

Lavaj Árpád
sk.
igazgató
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