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Tisztelt Szülők!
Iskolánk Diákjai!
A koronavírus járvány egyre fenyegetőbbé válik.
Iskolánkban a járványügyi szabályok minél hatékonyabb betartása,
betartatása érdekében, illetve a tanulók, pedagógusok, oktatók, dolgozók
egészségének megvédése érdekében 2020. november 9-től (próba jelleggel)
kettő hétre (egy B hét és egy A hét) VEGYES ÓRATERVŰ OKTATÁST
vezetünk be.
Az oktatás lényege minden évfolyamon a szakelméleti órák megtartása, és
rendszeres konzultációs lehetőség biztosítása a közismereti tantárgyakat tanító
pedagógusokkal, illetve az osztályfőnökkel.
A tanulóknak a számukra kijelölt napokon a tanítási órákon kötelező
megjelenni, a kapott feladatokat el kell készíteni és be kell mutatni.
Probléma, vagy nehézség esetén a tanulók tanáraikkal, osztályfőnökükkel a
kapcsolatot a Google Classroom felületén, az e-KRÉTA felületén, vagy egyéni
megállapodással – speciális esetekben – más felületen tarthatják.
Iskolánk elsődleges feladata a szakmára való felkészítés, melynek lényeges
eleme a gyakorlati képzés.
A JELEN VEGYES ÓRATERVŰ OKTATÁS A GYAKORLATI
KÉPZÉST NEM ÉRINTI.
MINDEN ÉVFOLYAM, MINDEN OSZTÁLYA RÉSZÉRE A GYAKORLATI
NAPOK, A KÉPZÉS AZ ÉRVÉNYES ÓRARENDBEN MEGHATÁROZOTT
MÓDON TÖRTÉNIK. (Nem változnak a napok, a kezdési és a végzési
időpontok, valamint a helyszín sem.)
Tanítványainknak!
Az oktatást érintő kérdésekről, feladataitokról kizárólag az
osztályfőnökökön keresztül kaptok tájékoztatást.
A számotokra kötelező tanítási napokon ne hiányozzatok, a kapott
feladatokat határidőre végezzétek el.
(Ne feledjétek a kapott érdemjegyeitek alapján kapjátok a félévi bizonyítványt, s
az abban szereplő osztályzatok alapján fog változni a kapható ösztöndíj mértéke.
Esetleges hiányzás esetén kizárólag orvosi igazolást tudunk elfogadni.
Az igazolatlan hiányzás továbbra is ugyan azokkal a következményekkel jár,
mint a „hagyományos oktatás” során.
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Tisztelt Szülők!
Kérem, kísérjék figyelemmel gyermekük iskolai előmenetelét. Érjék el, hogy
indokolatlanul ne hiányozzon, mert a lemaradásait a szakmai és a közismereti
tantárgyakból is nehezen tudja majd bepótolni.
Figyeljenek oda, hogy minél kevesebbet tartózkodjanak olyan helyeken, ahol
sokan vannak egy légtérben.
Beteg gyermeket ne engedjenek iskolába, és a betegség jeleikor ne mulasszák el
felvenni a kapcsolatot a Házi Orvossal!
Valamennyiünk érdeke, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben is tudjuk
biztosítani az oktatás zavartalanságát, és el tudjuk kerülni a fertőzést.
Köszönöm megértésüket és együttműködésüket!
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