Tisztelt Szülők, Tanulók és Pedagógusok!
Az elkövetkező hetek tanulási tevékenységére vonatkozó fontos információkat szeretném
megosztani önökkel:
1. A 2019-2020-as tanév hátralévő idejére a tanintézményekben zajló oktatási-nevelési
tevékenység fel lett függesztve. Az iskolába csak a végzős VIII. osztály tanulói térhetnek
vissza vizsgafelkészítőkre, 2020 június 2-vel kezdődően, a biztonsági szabályok
betartásával (legtöbb 10 tanuló tartozkodhat egy kifertőtlenített tanteremben, maszkkal és
kesztyűvel stb.) az iskola által összeállított órarend szerint, ezzel kapcsolatban az érintett
diákokat értesítjük. A szülők mérlegelik a gyerekeik vagy családjuk egészségi állapotát,
kockázati kitettségét és döntenek arról, hogy mennyire veszélyezteti őket a
tanintézményben zaló oktatási- nevelési tevékenység és ennek függvényében az iskola a
felkészítőt online is megszervezheti. A VIII. osztályosok záróvizsgájának tananyaga, a
4115/10.04.2020 tanügyminiszteri rendeletet szerint, nem tartalmazza a II. Félév anyagát.
2. A március 15- én elkezdett online oktatás a digitális platformokon tovább folyatódik, a
megszokott módon és rendben.
3. Azon tanulók számára, akik nem tudnak eszközhiány miatt résztvenni az online oktatásban
a pedagógusok hetente legalább egy alkalommal Munkalapokat fognak eljuttatni a
tanfelügyelőség és a helyi önkormányzat támogatásával.
4. A tanulók lezárása a következőképpen fog történni:
a. ha a gyereknek már van két jegye a második félévben, ezek alapján le lehet
zárni.
b. ha csak egy jegye van, akkor kaphat egy második jegyet az online oktatás során
kifejtett tevékenységére.
c. ha csak egy jegye van, és nem értékelhető az online oktatás alatt kifejtett
tevékenysége, akkor második jegynek beírható az első félévi általánosa.
d.

ha a diáknak egyetlen osztályzata sincs a második félévben, akkor az első félév
általánosa év végi általánosnak számít.

e. ha a gyerek első félévi általánosa nem éri el az ötöst, akkor a tanár a diákkal
együtt dönt arról, hogy mikor nyújthat be egy írásbeli dolgozatot/projektet, amit
osztályozni lehet, és ez a jegy lesz - akárcsak a pótvizsga esetében - az éves
médiája.
5. A félévi dolgozatok elmaradnak.
6. A VIII. osztályosok záróvizsgájának időpontja: 2020 június 15, 17 és 18.
7. A 2019-2020-as tanév szerkezete a 3191/2019-es tanügyminiszteri rendelet szerint
megmarad az eredeti formában, a nyári vakáció 2020 június 13.-án veszi kezdetét.
Türelmet és megértést kérünk mindenkitől, mivel ez a krízishelyzet szülőnek, pedagógusnak és
tanulónak egyaránt kihívást jelent. Ha az online oktatás során, nehézségekbe ütköznek forduljanak
bizalommal pedagógusainkhoz.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

