
Kedves Szülők! 
 
„Sokaknak egy jól sikerült sítábort, remélhetőleg mindenkinek szép tavaszi napokat, igazi 
feltöltődést jelentő szünet után jelentkezem újra…” -- Jó volna így kezdeni ezt a levelet, de az 
élet átírta előzetes terveinket… 
 
Holnaptól a tanítási napok a Szent Gellértben is folytatódnak; ezzel kapcsolatban kell néhány 
alapvető információt megosztanom. 
 
1. A digitális tanrendre való átállást jelentő rendelet kihirdetése után már szombaton 
megalakult Iskolánkban az a munkacsoport, mely azóta is gőzerővel azon dolgozik, hogy 
kialakítsa azokat a kereteket, melyek között megvalósíthatónak reméljük azt a munkarendet, 
melyre nemhogy semmiféle korábbi gyakorlat vagy tapasztalat, de semmiféle előzetes 
elgondolás vagy terv sem volt. Az átállás biztosan nem lesz zökkenőmentes. 
Alapelvként ezért néhány dolgot fontos leszögezni: 

- Tetszik, nem tetszik, a megszokott tanórai munka nem ültethető át online távoktatásba; 
a digitális tanrend egészen más megoldásokat, módszereket, egészen újszerű 
szemléletet kíván. Időre, józanságra és kompromisszumkészségre van szükség. 

- Az új munkarend a megszokottnál is nagyobb belső motivációt igényel a tanárok, s 
különösen is a diákok részéről. 

- Fontos, hogy olyan egységes informatikai keretben történjen az oktatás, mely egyfelől 
lehetőséget ad sokféle felület, metódus, adatbázis, stb. használatára, ugyanakkor 
elkerüli azt a veszélyt, hogy minden egyes tanár vagy tanulócsoport különböző 
jogosultságokkal, regisztrációs kódokkal, belépési jelszókkal különböző virtuális 
terekben igyekezzék kapcsolatot teremteni. 

- Fontos, hogy a kialakítandó informatikai keretek biztonságosak is legyenek; vagyis ne 
kényszerítsenek senkit különböző közösségi fórumokra, s lehetőleg nyújtson 
védettséget is minden jogosulatlan „érdeklődővel” szemben. 

Hogy a fenti alapelvek érvényre jussanak, hamarosan újabb levéllel jelentkezik az Iskola, 
mely már a gyakorlati tudni- és tennivalókat tartalmazza; ezeket megfontolva és elvégezve 
indulhat majd az érdemi munka. 
 
2. Az új „iskolai(?) rend(?)” a családok működését és mindennapjait is alapjaiban forgatja 
fel. Tanácsoljuk, a realitásokkal szembe nézve mindenki próbáljon olyan stratégiát kialakítani, 
mely a nehézségek közepette is vállalható és élhető, mely nem a kapcsolatok 
ellehetetlenülését, hanem új tartalommal való feltöltését, tudatos újragondolását és 
gazdagodását is hozhatja, s mely a gyerekeket is tudatosabb időgazdálkodásra és 
felelősségvállalásra készteti. 
 
3. Az iskolai étkeztetés a holnapi naptól bizonytalan ideig szünetel. Az ebédeket központilag 
lemondtuk, a Szülőknek ezzel kapcsolatban tennivalójuk nincs. A már befizetett márciusi 
napok jóváírásáról csak később tudunk a Szolgáltatóval egyeztetni. 
 



4. A napokban zajlik mindkét iskolaépület fertőtlenítő takarítása. Ha ez megtörtént, 
körlevélben tudatjuk, mely időpontokban nyílik arra lehetőség, hogy saját felelősségre, 
szükség szerint – minimálisra szorítva az időt – a diákok vagy szüleik magukhoz vegyék az 
iskolában maradt holmikat. (Ezt követően újabb fertőtlenítésre kerül majd sor.) 
 
5. A Jóistenbe vetett bizalmunkat megerősítve, imáinkban ne felejtkezzünk el szűkebb-
tágabb közösségeinkről, így a Szent Gellértről sem! 
 
Szeretettel, 
bízva abban, hogy a nehézségek a tevékeny szeretetben fognak erősíteni minket, 
üdvözlettel: 
Nyáry Zsigmond 
igazgató 


