
Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók! 
Eltelt a mindannyiunkra az újdonság erejével ható tantermen kívüli nevelés-oktatást 
megvalósító digitális munkarend első hete. 
Köszönöm, hogy az átállás első napjait türelemmel viselték, viseltétek, közösen 
alkalmazkodtak a kihívásokhoz, az újszerű, olykor eddig még nem tapasztalt akadályokat, 
feladatokat is hozó helyzethez. Ezt a megértő segítőkészséget kértem és kérem továbbra 
is pedagógus kollégáinktól, és ezt kérem Önöktől, Tőletek is. 
Az első hetek tapasztalatait a napokban egybegyűjtjük. Kérjük, hogy egy Önökhöz is hamarosan eljutó kérdőív kitöltésével 
segítsék közös munkánk jobbá tételét. Szeretnénk, ha tanulóink, szüleik, pedagógusaink is megosztanák velünk pozitív 
élményeiket, véleményeiket, illetve kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen problémák adódtak az új munkarend 
bevezetésével, miben tudnánk közösen tovább fejlődni, mi az, amin érdemes változtatni. 
A tanulók/szülők és az iskola/pedagógusok között a hivatalos kapcsolattartási forma továbbra is a Kréta, az e-Ügyintézés. 
Kérem, hogy ezt az üzenő felületet a szülők, tanulók is naponta figyeljék, és használják a visszafelé történő kommunikáció 
dokumentált csatornájaként is. 
A tananyagok, feladatok megosztására pedagógus kollégáim más információs csatornákat is használnak, így e-mail 
segítségével, online alkalmazásokkal is folytathatnak kommunikációt. Ezeket a megkereséseket a hivatalos 
kapcsolattartási formákon előre jelezve teszik kollégáim. 
A legfontosabb - mindannyiunk számára kiemelt jelentőségű - híreink honlapjainkon, közvetlenül küldött e-mailben 
stb. történő megosztásával is igyekszünk információkhoz juttatni Önöket, Titeket. 

Kedves Tanulók! 
Szeretnénk, ha továbbra is érdeklődőek, az újat befogadóak lennétek. Kérünk benneteket továbbra is a rendszeres, aktív 
tanulásra! Ha elakadtok, jelezzétek! A legfontosabb, hogy meglegyen a kapcsolat pedagógusaitokkal; tudjunk rólatok: 
tudjuk, hogy biztonságban vagytok, folyamatosan tanultok, tudjátok feladataitokat, folyamatosan követitek a tananyagot. 
Ha bármilyen gondotok adódik, keressétek tanítóitokat, tanáraitokat, osztályfőnökötöket. 
A jelenlegi helyzetben kiemelten fontos a saját életkorotoknak megfelelő önálló tanulás, annak szülői támogatása. Kérjük, 
szüleitekkel közösen kialakítva igazítsátok azt napi és heti rendszerességű, a családi életvitelhez igazodó tanulmányi 
rendhez. Ahogy most ti is, úgy sokatok szülei is otthonról dolgoznak, otthon maradtak. Ők a nektek történő segítés mellett 
saját munkájukat is végzik, gondoskodnak a megváltozott feltételek mellett családotokról. Kérem, segítsétek otthon 
szüleiteket, mint ahogy ők is viszont segítenek nektek a tanulás folyamatában! 

Tisztelt Szülők! 
Kérjük, hogy a most megnövekedett számú egyéb feladataik mellett otthoni szerepvállalásukkal Önök is támogassák 
gyermekük sikeres tanulását! Működjünk együtt! Ha gyermekük tanulásával probléma van, kérjenek segítséget! Kérem, 
hogy reagáljanak kollégáim kapcsolatfelvételére, rendszeres tartsuk a kapcsolatot! 
Biztassák gyermeküket ezen időszakban, mint ahogy ezt mi is tesszük. Pedagógusaink számára is ugyanilyen kihívás a 
digitális munkarend. Az ilyen oktatásszervezésben – mint mindenki más az országban – mi is járatlanok vagyunk. Ha valami 
nem jószándékunk szerint zajlik, kérem jelezzék, hogy javítani tudjunk azon. Kollégáim lelkiismeretes munkájáért ezúton 
is köszönetemet fejezem ki. Az új módszerek kipróbálásához, bevezetéséhez türelem, idő kell. A fokozatos megújulás 
eddig is jellemző volt iskolánkra, most ez a folyamat lényegesen felgyorsult. Valljuk, hogy a pedagógiai munkánkban nem 
az alkalmazott eszköz, hanem a PEDAGÓGIA a lényeg, a hangsúlynak azon kell lennie. 
Az Önök által már megszokott egyéb szakmai segítségnyújtások, támogatások - más formában ugyan - szintén működnek. 
Folyamatos a tanulóknak, szülőknek szóló iskolapszichológiai támogatásunk, melyet a Facebookon érhetnek el (az 
„Orosházi Vörösmarty (iskolapszichológus)” keresésével). Az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és 
Családsegítő Szolgálata által működtetett szociális segítő hálózat is folyamatosan végzi tevékenységét. 

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók! 
Mint mindenben, itt is fontosnak tartjuk a mértéktartást. Nem szeretnénk túlzóan leterhelni tanulóinkat, azt, hogy 
folyamatosan a számítógép előtt ülve várják/oldják meg iskolai feladataikat. Azt sem szeretnénk viszont, ha a tanulást 
indokolatlanul elhanyagolnák. A következő napokban várható a tanulói értékelés intézményű szintű átgondolása után 
annak megújulása. 
Fontos számunkra, hogy a tanulók ismerjék és figyeljenek az online tér veszélyeire is. Kérjük Önöket, Titeket, hogy az 
online munka, tanulás során kiemelten figyeljetek az internetbiztonságra, az etikus használatra. 
 
Vigyázzanak/vigyázzatok magatokra, egymásra! Maradj(anak) otthon! 
Sikeres tanulást, hasznos időtöltést, eredményes tanévet kívánva üdvözöl minden tanulót és szülőt: 
 

Orosz László 
intézményvezető igazgató 


