
Ígéret havának (május) iskolai eseményei 

 

A hónap közepén zárult a tanköteles korba lépő leendő első osztályosok beiratkozása. 

Különösebb zökkenők nélkül, a KRÉTA elektronikus rendszer online felületén a jelentkezők 

kétharmada elvégezte ezt a feladatot, akik valamilyen okból ezt nem tudták megtenni, azok - 

időpontegyeztetést követően - személyesen intézték el ezt az iskola titkárságán. Reméljük, 

hogy szeptemberben már személyesen köszöntheti majd iskolánk közössége új elsőseinket! 

A digitális tanrend harmadik hónapjába lépve pedagógusainknak nemcsak a napi távoktatást 

kellett zökkenőmentesen tovább vinniük, hanem a 2020. évi Nemzeti Alaptanterv alapján 

tantárgyanként el kellett végezni a helyi tanterv módosítását az 1. és az 5. évfolyamokon. A 

hónap végi határidőre a „tantárgygondozók” elkészültek ezzel a nagyon fontos feladatukkal. 

Tantestületünk június második felében fogja összefésülni, majd elfogadni a módosításokat, 

hogy szeptembertől ezek alapján tudjuk megszervezni e két évfolyamon a nevelő-oktató 

munkánkat. 

Dr. Tuzson Bence államtitkár úr kezdeményezésére tankerületünk 100 db laptopot kapott, 

hogy a leginkább rászoruló tanulók online tanulását segítsék ezek az eszközök. 

Osztályfőnökeink tettek javaslatot, hogy az iskolánknak jutatott 5 db laptopot melyik tanuló 

kapja. 17 megnevezett tanuló közül az érintett osztályfőnökök online értekezleten választották 

ki azt az 5 tanulót, akik végül nagy örömmel vehették át ezt a szép és hasznos ajándékot. 

 

Csütörtökönként érdeklődve vártuk a kormányinfó sajtótájékoztatóit, hogy milyen döntés 

született a tanév utolsó időszakáról, találkozhatunk-e még június közepéig tanítványainkkal, 

vagy digitális tanrend marad a tanév végéig? 

Miután megismertük a várt információkat, online tantestületi értekezleten megvitattuk, majd 

döntöttünk a tanévzárással kapcsolatos kérdésekről. A vészhelyzeti korlátozás miatt csak 

speciális szabályokkal tudjuk megrendezni a 8. osztályosaink ballagását, valamint a 

tanévzárót is. Nyolcadikosaink búcsúján csak 2 osztály lehet jelen: a ballagtató hetedikesek, 

illetve a negyedikesek, mint testvérosztály. Június 19-én, a 8. osztályosok ballagásán 

tanulónként 2 szülő számára lesz lehetőség, hogy az iskola belső udvarán jelen lehessenek a 

búcsún. 



A tanévzáró ünnepélyünket osztályonként óránkénti váltással bonyolítjuk le június 24-én, 

szintén szabad téren, iskolánk belső udvarán. 

Miután június 2-től engedélyezték, hogy az iskolák ügyeletet szervezzenek az azt igénylő 

szülők gyermekei számára, ezért felmértük ezeket az igényeket. Ettől az időponttól két 

csoportban fogadjuk majd tanulóinkat. 

A korlátozások miatt sajnos nem tudtuk május utolsó pénteki napján lebonyolítani a szülői 

munkaközösséggel karöltve a hagyományos színes programokkal a gyermeknapi és 

diákönkormányzati rendezvényeinket. Ennek némi pótlásaként Gulyás Ágnes kolléganőnk 

egy 70 kérdésből álló online családi kvízjátékkal kedveskedett az érdeklődő, és játszani 

szerető kisebbeknek és nagyobbaknak, mely kvízt május 29-én, pénteken este lehetett elérni. 

A tanévi munkatervünkben is szereplő Trianon 100. éves évfordulójára emlékező zebegényi 

kerékpáros kegyeleti emléktúra megszervezhetősége sokáig kérdéses volt az előírt 

korlátozások miatt. Szerencsére az Operatív Törzs május utolsó napjaiban zöld utat adott a 

szabadtéri rendezvényeknek, így június 4-én elindulunk a zebegényi Trianon emlékhelyre, 

hogy koszorúnkat elhelyezzük ott. 
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