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Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Ezen levéllel szeretnénk Önöket/Benneteket tájékoztatni az előre láthatólag 30 napig fennálló
digitális munkarendről, amelyre intézményünk november 11-én tért át.
A TANULÁS SZERVEZÉSE, A TANÁROK FELADATAI
A közismereti oktatás szervezésében legfontosabb szerepe az osztályfőnöknek van. Ő az, aki
hétfőnként 12 órakor minden diákjának elküldi azt a táblázatot, amely összesíti a heti
feladatokat, az online órák időpontját. Az ő feladata, hogy létrehozzon olyan tanulói csoportokat
(online/elektronikus felületeken), ahol a szaktanárok az osztály minden tanulójával tudnak
kommunikálni. Mindezekből következik, hogy a szülők, diákok elsősorban őt keressék, ha
bármilyen problémájuk adódik. Bízhatnak abban, hogy kollégánk segíteni fog, ha szükséges
felveszi a kapcsolatot a szaktanárokkal vagy az iskola vezetőségével.
A csoportos zeneórákkal kapcsolatos feladatsorokat, az online órák időpontját is az
osztályfőnökök küldik ki a gyerekeknek ugyanolyan táblázatban és időpontban, amikor a
közismereti tárgyakét. Kivétel a jazz-tanszak, ahol a tanszakvezető gyűjti össze és küldi el a
gyerekeknek e-mailben hétfőnként az elvégzendő anyagot, ő tájékoztatja a diákokat az online
csoportos órák időpontjáról.
Az egyéni zenei órák szervezése a tanszakvezetők feladata. Kérünk minden diákot, vegye fel a
kapcsolatot a főtárgytanárával, hogy minél előbb tisztázzák az időpontokat, feltételeket,
elvárásokat.
Az 5/13 évfolyam és a szakképzős hallgatók közvetlenül a szaktanártól, e-mailben kapják meg a
feladatokat heti rendszerességgel.
A DIÁKOK FELADATAI
A diák kötelessége, hogy a kiadott feladatokat határidőre visszaküldje a szaktanárnak, ez ugyanis
a minimumfeltétel ahhoz, hogy a félévét teljesítse. A beadandók értékelése a hatályos Pedagógiai
programban meghatározott elvek szerint történik. Az előre meghirdetett online órákon a
részvétel kötelező.
Felhívjuk a szülők, diákok figyelmét, hogy problémáikkal kizárólag e-mailben vagy telefonon
fordulhatnak a szaktanárokhoz hétköznap 8:00 és 16:00 között.
A koronavírus-járvány mindannyiunk életében sok nehézséget okozott és okoz ma is, ennek
ellenére, a diákok és a tanárok fegyelmezettségének köszönhetően a Konzi nagyszerűen tudta
kezelni a vírushelyzetet. Bízunk abban, hogy sikeresen átvészeljük ezt a nehéz időszakot is.
Tavasszal már bebizonyítottuk, hogy tudunk sikeresen működni az online térben is, hiszen egyik
napról a másikra álltunk át a digitális oktatásra. Most már sok tapasztalattal, számos innovatív
módszerrel nézünk elébe az előttünk álló időszaknak.
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