
Kedves Közgések (Diákok, Szülők, Dolgozók)! 
  
A 3. hetünket kezdtük meg a tantermen kívüli oktatással. Továbbra is szem előtt kell tartanunk, 
hogy ez a forma nem tanítási szünetet jelent, hanem lehetőség a tanév folytatására és sikeres 
befejezésére. 
 
Kedves Szülők! 
  
Most sokkal nagyobb a diákok és a szülők felelőssége, ezért kérjük, ebben az időszakban fokozottan 
figyeljenek Önök is arra, hogy gyermekük teljesíti-e a napi feladatait. 
  
Az iskola elsődleges egységes kommunikációs csatornája a GOOGLE CLASSROOM oktatási 
programcsomag; az érdemjegyeket, az órák témáját továbbra is a KRÉTA-rendszerben rögzítjük. A 
pedagógusok kérhetnek a tanulótól házi dolgozatot, vázlatokat, prezentációt, beadandó 
feladatokat, tesztekkel mérhetik tudásukat. A kiküldött kérdőívek, feladatok megoldásait a 
tanulók visszaküldhetik a tanárok által alkalmazott kommunikációs csatornán. 
  
Arra törekszünk, hogy a tananyaggal tudjunk haladni, amennyire a körülmények engedik. A 
tanárok elsősorban az órarend szerinti időpontokban tartják a kapcsolatot a diákokkal. A 
diákoknak a feladataikat a megadott határidőre kell teljesíteniük. Szeretnénk, ha a tanulók a 
tanítási időben a tananyaggal foglalkoznának, a fennmaradó szabadidejükben készítsék el a házi 
feladataikat, a beadandó dokumentumaikat, de mindenképpen fordítsanak időt regenerálódásra, 
pihenésre, mozgásra is. 
  
Kérjük Önöket, ha a diák beteg, vagy valamilyen akadály miatt nem tudja teljesíteni a feladatait, 
azt jelezze az osztályfőnöknek, szaktanárnak. Amennyiben úgy látjuk, hogy valamelyik diákunk 
nem megfelelően végzi munkáját, külön levélben is tájékoztatni fogjuk erről a szülőket. 
 
Kedves Közgés Diákok! Nagyon örülünk annak, hogy ilyen rugalmasan álltatok át erre – a 
mindenki számára – új, szokatlan oktatási formára, és teljesítitek tanáraitok és osztályfőnökeitek 
kéréseit. Ezúton szeretnék külön köszönetet mondani azoknak, akik az első pillanattól kezdve nagy 
lelkesedéssel, igyekezettel próbálnak minden feladatot pontosan teljesíteni, tartani a lépést. 
  
Ne feledjétek, felelősséggel tartoztok elsősorban önmagatok, másrészt szüleitek és tanáraitok iránt! 
Kérünk benneteket, hogy próbáljátok jó időbeosztással teljesíteni iskolai és otthoni feladataitokat, 
ne hagyjátok, hogy a hullámok összecsapjanak a fejetek fölött. Ha problémátok van, ne tartsátok 
magatokban, mondjátok el osztályfőnökeiteknek, tanáraitoknak. Forduljatok hozzánk bizalommal, 
próbálunk segíteni mindenben, amiben csak tudunk. 
  
Hiszem, hogy az előttünk álló kihívásoknak közösen, összefogással meg tudunk felelni! Kívánom, 
hogy minél előbb újra együtt lehessünk itt, a Közgében! 

Köszönöm minden pedagógus, szülő, tanuló együttműködését, elkötelezettségét és támogatását! 
  
2020.március 31. 
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