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Tisztelt szülők! 

Szeretettel köszöntöm Önöket az idei tanév kezdetén. Jelen helyzetre való tekintettel írásban 

közöljük Önökkel a szeptember 14-én, hétfőn kezdődő tanítás menetét, és minden változásról 

hasonlóan, írásban szeretnénk tájékoztatni Önöket az elkövetkezendőkben is. 

A felsőbb szervek által jóváhagyott forgatókönyv alapján, a jövő hetek menete a következő 

lesz: 

 az V, VIII, és XII. osztályos diákok végig élőben lesznek jelen az iskolában 

 az első osztálycsoport: VI. A, VI. B, IX. C, IX. D, IX. E, X. A, X. C, X. E, XI. A 

szeptember 14-től kezdődően egy hétig az iskolában fog tanulni, majd szeptember 21-

től kezdődően egy hétig teljesen online oktatásban vesz részt, otthonról. 

 A második osztálycsoport: VII. A, VII. B, IX. A, IX. F, X. D, X. F, XI. C, XI. D, XI. 

E, XI. F szeptember 14-től kezdődően egy hétig teljesen online oktatásban vesz részt, 

otthonról, majd szeptember 21-től kezdődően egy hétig az iskolában fog tanulni. 

 Az internátusban lakó diákok is az osztályuknak megfelelően jönnek iskolába, minden 

második héten. 

 Heti órarendünk lesz,  hétfőtől megtalálható az iskola honlapján a www.adyliceum.ro 

oldalon. 

 Az online héten is minden óra az órarend szerint lesz megtarva, fél 8 – tól vagy fél 9-

től kezdődően.  

 Úgy az iskolában való tanulás, mint az online órákon való részvétel minden diák 

számára kötelező. A hiányzások be lesznek írva a naplóba. 

 Az online órákon a diákoknak kötelező bekapcsolniuk a kamerát. 

 Amíg ez a forgatókönyv van érvényben, hasonló kéthetes ciklusok váltják egymást. 

 A csoportbontások miatt a haladó és kezdő nyelvórákról a következőket kell tudni: 

 Az iskolai tanítási hét keretén belül, az intenzív angol nyelvórák közül a heti 4  

órából 1 élőben lesz megtartva, 3 pedig online. 

 Az iskolai tanítási hét keretén belül, ahol heti 2 angol nyelvóra van,  egy 

élőben lesz megtartva, egy pedig online. 

 A kezdő nyelvek esetén is, a heti 2 órából egy élőben lesz megtartva, egy 

pedig online. 

 Amelyik osztályban nincs csoportbontás, ott a nyelvórák, az iskolai tanítási hét 

keretén belül, élőben lesznek megtartva. 

 Egyes líceumi osztályoknak lesz néhány online informatika órájuk az iskolai tanítási 

hét ideje alatt is. 

 Ahol a csoportbontás nem engedi az élő órát, ott a vallásórák online lesznek 

megtartva.  

 A betegségmegelőzés érdekében az osztályok egy része fél 8-ra jön (érkezés 7.00 és 

7.25 között), másik része fél 9-re jön (érkezés 8.00 és 8.25 között). 

http://www.adyliceum.ro/
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Kérjük szépen, segítsék iskolánkat azzal, hogy maszkot biztosítanak gyermekük számára. A 

maszk viselése kötelező az intézményen belül, úgy az épületben, mint az udvaron, órán és 

szünetben egyaránt. 

Kérjük továbbá, hogy ha gyermekük lázas, köhög, tüsszög, betegség jeleit mutatja, ne 

engedjék iskolába. Jelezzék ezt az osztályfőnöknek, és keressék meg a háziorvosukat. 

Ha olyan laptoppal, kamerával, mikrofonnal, hangfallal stb. rendelkeznek otthon, amit fel 

tudnak ajánlani az iskolának, az osztályban való használatra, kérem, tegyék ezt meg. 

Nagyban segíthetnék ezzel az online órák közvetítését. 

A sikeres tanévkezdésben bízva, mindenkori együttműködésükre számítva, 

Tisztelettel,  

 

 

 

 Vad Márta 

 igazgató 


