
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!  

Eléggé kemény és nagyon nehéz 2 hónapon vagyunk túl a „zárás” óta. Ismételten 

szeretném megköszönni minden családnak, hogy szinte mindenhol megoldották a tanulók 

önálló otthoni munkavégzését, tanulását! Iskolánk minden osztálya már hetek óta látható és 

hallható kapcsolatban van a tanulókkal a Zoom rendszeren keresztül. A tantestület gyakran  

tart megbeszélést, a visszajelzések alapján már sokat javult a tanulókkal történő 

kommunikáció. Gyermekeink rengeteget fejlődtek az elmúlt hetekben.  

Tantestületünk köszönetét és nagyrabecsülését szeretném továbbítani az otthoni 

helytállásukért. 

Kérem Önöket, hogy forduljanak bizalommal az osztályfőnökökhöz, a szaktanárokhoz, ha 

bármilyen kérdésük adódik! Most több türelemre van szükség a problémák leküzdésében, 

hiszen jobban egymásra vagyunk utalva, mint korábban.  

A tantestület egyre több pozitív visszajelzést küld, de a hiányosan teljesítőkről értesítjük a 

szülőket.  

Pedagógusaink mindent megtesznek azért, hogy testre szabottabb feladatokat tudjanak 

készíteni a tanulóknak, képzik magukat és segítik egymást, hogy a távoktatás minél szélesebb 

ismeretével rendelkezzenek.  

Ismételten köszönöm az együttműködésüket, és gratulálok, hogy mindenki próbálja a 

legjobbat kihozni ebben a nehéz helyzetben! 

 

Kedves Tanulók! 

Két hónapja tanultok ebben az új rendszerben. Tanáraitok visszajelzése alapján ügyesen és 

rendesen oldjátok meg a feladatokat, amiért hatalmas köszönet Nektek. Ha segítséget 

igényeltek, jelezzétek az osztályfőnökök felé! Tudjuk, hogy nagyon nehéz ez a helyzet most 

számotokra, hiszen hiányoznak a barátok, az osztálytársak, a közös foci, a közös programok, a 

közös játék, hinni szeretném, hogy mi is hiányzunk, és hiányzik egy eddig megszokott 

napirend. Nekünk is hiányoztok! Szülinapotokon csak távköszöntés jut Nektek!  

DE KITARTÁS! 

A tanévből még négy hét van hátra, és ezt meg kell, hogy oldjuk. Fáradtok, bevallom, hogy 

mi is.  Nemsokára itt a VAKÁCIÓ! Hiszem, hogy egyre hamarabb visszaáll a régi rend, és 

tanulnunk kell a jelen helyzetből.  

Nektek most az a legfontosabb feladatotok, hogy legyetek velünk kapcsolatban, éljétek meg 

az év végi szokásos hajrát, tegyétek is bele magatokat, hiszen idén is kaptok bizonyítványt.  

Hogyan értékelünk év végén? 

Adott a félévi értékelésetek és március közepéig szereztetek jegyeket. A távoktatás óta 

rengetek anyagot küldtetek felénk, felméréseket is írtatok, látjuk a napi szorgalmatokat is. Az 

online eredményekkel szeretnénk megtartani, indokolt esetben javítani a félévi teljesítményen. 

Bízunk benne, hogy az esetleges hiányzásoknak, a teljesítmény  romlásának hátterében nem 

áll olyan probléma, amiről ne tudnánk.  

Akik javítani szeretnének, keressék bizalommal a tanárokat most is, mint ahogy eddig is volt 

rá alkalom.   

 

  



Egyéb tudnivalók:  

Megtörtént a tankönyvrendelés 

 Zajlik még a beiratkozás az első évfolyamra 

 Hamarosan a zenei tagozatra is lehet jelentkezni 

 Felmértük a jövő tanévre az igényeket (angol, plusz tesi, napközi…) 

 Foglalkozunk az új NAT-tal és a kerettantervvel 

 Megkezdtük a készülést az online ballagásra és a tanévzáróra  

 

Egyéb kapcsolatok: 

 Hétfőnként Csaba bácsi meséit küldjük Nektek 

 Keddenként Marcsi nénivel tornázhat együtt az egész a család 

 Csütörtökönként a zenei tagozat kedveskedik mindenkinek…… 

és küldjük a meglepetéseket is! 

https://www.facebook.com/pbjiskola/ 

 

A tantestület nevében sok szeretettel: Dóra néni 

Szeretettel Nektek: Sulimese Pilisborosjenőn 

https://www.youtube.com/watch?v=hbPPAWhlGrc&t=42s 

https://www.facebook.com/pbjiskola/
https://www.youtube.com/watch?v=hbPPAWhlGrc&t=42s

