
 EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

3300 EGER, Ifjúság u. 2.  Tel: (36) 324-808 
Fax: (36) 324-909  OM azonosító: 031598 

Web: www.szilagyi-eger.hu , E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu  

 

__  

 
 

Tisztelt Szülő! 

 

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium új intézményvezetőjeként tisztelettel 

köszöntöm. Bár a tanévnyitó beszédemben (Tanévnyitó beszéd) elsősorban az iskola tanulóit 

és kollégáimat szólítottam meg, de utánuk Ön következik, mint legfontosabb partnerünk. 

Különleges tanévet zártunk, és szintén különleges, kihívásokban bővelkedő tanévet kezdünk. 

Soha nem volt nagyobb szükség a változásokhoz való alkalmazkodás képességére, és arra, 

hogy közösen munkálkodva érjük el célunkat: gyermeke eredményes oktatását-nevelését. 

Ehhez kérem türelmét és megértését! 

Alábbi levelemben (melynek összeállításában segítségemre volt Szászné Majnár Ildikó 

osztályfőnöki munkaközösség-vezető) a 2020/2021. tanévre vonatkozó legfontosabb, jelen 

pillanatban érvényes tudnivalókat ismertetem. Kérem, tartsa szem előtt, hogy az alábbiakban 

megfogalmazott teendőket, azok megvalósításának módját a járványhelyzet bármikor 

felülírhatja! 

  

1. A koronavírus-járványhelyzettel kapcsolatos működési rend 

  

A teljes működési rend az iskola honlapján található, kérem, tanulmányozza át. A működési 

rend módosulhat, kérem, rendszeresen tájékozódjon! Itt csak a legfontosabb, Önre vonatkozó 

pontokat emelem ki: 

- Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

- Maszk használata kötelező! Kérem, gondoskodjon gyermekének maszkról! 

- A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha a tanulónál koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van. 

- Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt nem jelent meg, vagy betegség tünetei miatt 

lett hazaküldve, legközelebb csak a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi 

zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi 

hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges 

bemutatni. 

- Az intézménybe szülők csak különösen indokolt esetben, előzetesen telefonon vagy 

emailben (gimnázium: +36 36 324 808, eszeg@eszeg.sulinet.hu, kollégium: +36 36 

410 573, dudas.matyasne@eszeg.sulinet.hu) egyeztetett időpontban léphetnek be. Ők 

csak az iskola ill. kollégium főbejáratát használhatják. 

- Kölcsönösen törekedni kell a személyes kapcsolattartás csökkentésére, és a telefon, az 

email, a KRÉTA-rendszer és a közösségi média felületeinek fokozott használatára. 

- Arról, hogy a krónikus betegséggel (például szív-érrendszeri megbetegedések, 

cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, 

máj- és vesebetegségek) élő tanuló a koronavírus-járvány miatt speciális eljárást, 

védelmet igényel-e, a kezelőorvosnak kell döntenie. A szülő orvosi igazolással 

alátámasztva kérheti, hogy gyermeke ne vegyen részt az iskolában a személyes 

oktatásban. Ezen tanulók részére a szaktanároknak biztosítaniuk kell, hogy a 

tananyagot megkapják (nem online oktatásról van szó!). A tanuló teljesítményét ekkor 

is értékelni kell. Hiányzásuk igazolt hiányzás, félév végén szükség esetén osztályozó 

vizsgát kell tenniük. 
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A működési rend nem tartalmazza, de általános elvként értendő, hogy a járványhelyzet ideje 

alatt csak a tanítással szorosan összefüggő tevékenység végezhetők, vagyis csak a kötelező 

órákat lehet megtartani. Ennek értelmében kirándulások, versenyek, délutáni sport-, dráma- és 

egyéb foglalkozások, színházlátogatások, rendezvények (Erzsébet-nap, gombavató) stb. 

átmenetileg nem szervezhetők, de a járványhelyzet elmúltával lehetőség szerint pótolhatók. 

  

2. Az előző tanévi tantermen kívüli digitális munkarend (TKDM) tapasztalatai 

  

A munka folyamatosan zajlott, zömében a KRÉTA és a Google Tanterem internetes felületeken 

keresztül, a pedagógusok minden tőlük telhetőt, sőt erőn felül megtettek az ismeretek átadása 

és számonkérése érdekében. Köszönöm az Ön áldozatos hozzáállását, munkáját is, amivel 

segítette gyermekét, hogy túljusson ezen a nehéz időszakon. A tanulók túlnyomó többsége jól 

teljesített a tantermen kívüli digitális munkarend alatt, „jelen” voltak, a beadandó feladatokat, 

teszteket elkészítették. Az érettségik (bár a szóbelik lényegében elmaradtak) sikeresen 

lezajlottak. Akadtak azonban olyanok is, akiknek - főként technikai okokból - gondot jelentett 

a lépéstartás. 

Ezek a tapasztalatok nagyon értékesek, mert egy esetlegesen újból előálló, hasonló helyzetben 

tudunk belőlük meríteni. Ha ismét TKDM-re kellene átállni, megint a KRÉTA és a Google 

Tanterem felületeket kívánjuk alkalmazni, és igyekezni fogunk a nehezebb helyzetben lévő 

tanulókat technikai eszközökkel is segíteni. A cél ugyanis továbbra is az, hogy az oktatási 

formától függetlenül tanulóink megfeleljenek a középiskolai kimeneti és a felsőoktatási 

bemeneti feltételeknek. 

  

3. Házirend 

  

Szintén elérhető az intézmény honlapján. A legfontosabb elemei a koronavírus-veszélyhelyzet 

kapcsán a tanulói hiányzások kezelése: 

- Ha gyermeke hiányzik, azonnal jelezzen az osztályfőnöknek! 

- A hiányzások igazolásáról szabályosan gondoskodjon! 

  

4. A tanév helyi rendje 

  

Jelenleg még készül, mert a koronavírus-helyzet számos pontját folyamatosan átírja. Ami 

jelenleg ismertethető: 

- a tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása: 

 2020. október 22.: angol őszi érettségi (a tanulóknak nem kell jönni) 

 2020. december 12.: áthelyezett munkanap (a tanulóknak nem kell jönni) 

 2021. április 9.: diáknap (a járványhelyzet alakulásától függően) 

 2021. május 3.: magyar írásbeli érettségi (a tanulóknak nem kell jönni) 

 2021. május 4.: matematika írásbeli érettségi (a tanulóknak nem kell jönni) 

 2021. május 5. történelem érettségi (a tanulóknak nem kell jönni) 

 2021. május 28.: pályaorientációs nap (tanulmányi osztálykirándulás) 

- tanítási szünetek: 

 Az őszi szünet 2020. október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. 

(hétfő). 

 A téli szünet 2020. december 21-től 2021. január 1-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. 

január 4. (hétfő). 



 
 

 A tavaszi szünet 2021. április 1-től április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 7. 

(szerda). 

- fogadó órák: Az adott pedagógussal a hivatalos email címén keresztül (hamarosan 

elérhető lesz az iskola honlapján) bármilyen kölcsönösen megfelelő időpontra lehet 

fogadó órát egyeztetni. Ha ez az Ön munkahelyi elfoglaltsága vagy más ok miatt nem 

lehetséges, akkor az alábbi időpontokban, de szintén csak az előző munkanap végéig 

(16:00 óra) történő előzetes bejelentkezéssel(!) állnak rendelkezésre a pedagógusok: 

 2020. november 26. 16:30 

 2021. március 18. 16:30 

 2021. május 13. 16:30 

- szülői értekezlet (formájáról az adott járványhelyzethez igazodva döntünk): 

 2021. január 28. 16:30 

- ballagás: 2021. április 30. (a járványhelyzet alakulásától függően) 

 

5. Információk, kommunikációs felületek 

  

Az intézmény hivatalos kommunikációs felületei a KRÉTA-rendszer (https://klik031598001.e-

kreta.hu), és a honlap (http://szilagyi-eger.hu). A KRÉTA-rendszer tartalmazza az e-naplót, 

amelyre vonatkozóan a 9. évfolyamos diákok már megkapták a tanulói belépési kódot. A 

felsőbb évfolyamon maradt a tavalyi belépési azonosító. Ön szülőként úgy tud gondviselői 

hozzáférést kérni, hogy az iskola honlapján a főmenü Elektronikus napló menüpontját 

választva átlép a KRÉTA felületére, és ott a Gondviselői hozzáférés igénylése menüpontot 

választja, a kért adatokat kitölti, amire 24 órán belül megkapja a megfelelő hozzáférést. Kérem, 

hogy rendszeresen kövesse nyomon gyermeke tanulmányi előmenetelét! 

Gyakran közlünk információkat az intézmény Facebook-oldalán 

(https://www.facebook.com/egriszilagyigimi), valamint a pedagógusok zöme elérhető 

Messengeren, és működtet Messenger-csoportokat. Utóbbiak elérhetőségét az adott 

pedagógussal szükséges egyeztetni. Kérem, hogy gyakran keresse fel ezeket a felületeket! 

  

6. Hátrányos helyzet 

  

Az intézmény feladata az Országos Statisztikai Adatszolgáltatás (OSA) felé megküldeni az ide 

járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számát. Kérem, hogy küldje 

be gyermekével az igazolást, mert a jegyzőktől nem mindig kapjuk meg. 

  

7. Testnevelés 

  

Teljes felmentést vagy gyógytestnevelést csak az iskolaorvos írhat elő a megfelelő igazolások 

leadása után. A felmentett tanulónak nem kell az első órára megérkezniük, ill. az utolsó órában 

elhagyhatják az iskolát, ha a testnevelés, valamint a közbülső órákban nem kötelező 

megjelenniük a testnevelésen, hanem tanulhatnak az aulában, a könyvtárban vagy a klubban, 

de az iskola területét nem hagyhatják el. Az adott óráról felmentést a tanuló csak szülői vagy 

orvosi kérésre kaphat, egyéb esetben köteles átöltözni, egyéb egészségügyi probléma esetén 

könnyítést kérhet. Sportegyesületi tagság esetén a mindennapos testnevelés alóli felmentéshez 

az igazolás a honlapunkon megtalálható, a tanulók azt a testnevelő kollégáknak adják le 

szeptember 15-ig! 

  

8. Versenyek 
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Bár a járványhelyzet az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny és egyéb, alsóbb 

évfolyamoknak szervezett versenyek megtartását most erősen befolyásolja, lehetőség ill. 

gyermeke rátermettsége esetén Ön is biztassa, támogassa gyermekét a versenyzésre. 

  

9. Rendszeres fogászati, orvosi szűrés 

  

Az iskolaorvos és a védőnő által, a hatályos jogszabályoknak megfelelően összeállított 

program szerint történnek a szűrések, melyről folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önt. 

  

10. Kirándulások 

  

A járványhelyzetből adódó bizonytalanság miatt ezek szervezése még nem kezdődött el. Adott 

esetben haladéktalanul tájékoztatni fogjuk. 

  

11. Szilágyis Alapítvány 

  

Az alapítvány egyik fontos célja a tehetséges tanulók ösztöndíjjal történő támogatása, melynek 

odaítélésénél nagy mértékben vesszük figyelembe a tanulók tanulmányi-, verseny- ill. egyéb 

eredményeit. 

Örömmel fogadjuk, ha a szülők támogatni tudják a Szilágyis Alapítványt, amely az ösztöndíjon 

túl az intézmény fejlesztését is szolgálja (alapítványi támogatásból készült pl. az aulai dobogó, 

az udvaron a pavilonok, az érettségi szóbeli termeiben a légkondícionálók). A támogatás az 

alábbi formákban történhet: 

- az alapítvány bankszámlájára (11739009-20106603) történő befizetéssel 

- foglalkozása, kapcsolatai révén adható segítségnyújtással (pl. az iparűzési adó egy része 

megjelölhető ilyen célra) 

- a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása a 19142869-1-10 adószámon 

Az alapítvány létrehozója a Szilágyis Baráti Kör (bővebben itt: http://szilagyi-

eger.hu/3/index.php/civil-szervezeteink/barati-kor), melybe szívesen fogadunk újonnan 

jelentkezőket. Ez ügyben Dr. Szerdahelyiné Hutter Angéla tanárnőt kell keresni. 

  

12. Befizetések 

  

Az évről évre nagy mennyiségű, de a tanulást-tanítást hatékonyan segítő fénymásolatok 

készítéséhez tanulónként évi 500 Ft hozzájárulást kérünk. 

Az osztálypénztár összegének elfogadtatása az osztályok szülői munkaközösségeinek 

felelőssége. Ezt a pénzt nem az intézmény szedi, ez szülői döntés, de kirándulás és egyéb, 

kiadással járó események (diáknap, ballagás stb.) e nélkül nem szervezhetők. 

A menzabefizetések a kollégiumban történnek. Kérem, ügyeljen a befizetési határidők 

betartására! Időpontok: 

- 2020. szeptember 15., 17. (kedd, csütörtök), pótnap: szeptember 22. (kedd) 

- 2020. október 13., 15. (kedd, csütörtök), pótnap: október 20. (kedd) 

- 2020. november 10., 12. (kedd, csütörtök), pótnap: november 17. (kedd) 

- 2020. december 08., 10. (kedd, csütörtök), pótnap: december 15. (kedd) 

  

A fenti tudnivalók, melyek remélhetően segíteni fogják az eligazodást az előttünk álló tanév 

feladatai között, az iskola minden évfolyamára vonatkoznak. Az évfolyam- és 

osztályspecifikus információkat az osztályfőnökök külön ismertetik (ezek vázlatát a 

mellékletben olvashatja). 
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Végezetül: amennyiben szükségesnek találja, keressen engem is bizalommal! 

  

Eger, 2020. szeptember 10. 

  

A közösen végzett munka sikerében, jó egészséget kívánva, tisztelettel: 

  

  

 Rázsi Botond Miklós 

 intézményvezető 

  



 
 

Melléklet 

 

9. évfolyam 

- Az iskola bemutatása, képzési szerkezetek, osztályok, képzési célok felelevenítése 

(főleg továbbtanulásra készítünk fel) 

- Az iskola hagyományainak részletesebb bemutatása (gólyanap, Erzsébet-nap, 

gombavató, diáknap, ballagás) 

- Az osztály bemutatása (összetétele, típusa, szaktanárok) 

- Tanulási módszerek 

- Gólyatábor 

- Csoportbontások: nyelvek (a szintjüknek megfelelő csoportba kerülnek az első idegen 

nyelvnél), matematika (heti 3 óra) és magyar 

- A közösségi szolgálatról a tájékoztató lapok kiosztása, ismertetése (honlapon is fent 

van) 

- 2 fő választása a Szülői Választmányba (képviseli az osztályt az iskola felé) 

- Szülői Munkaközösség megválasztása (osztályfőnök munkáját segíti 2-3 fő, illetve a 

számlanyitás intézése, pénzek kezelése) 

10-11-12. évfolyamok egységesen 

- Az előző tanév értékelése (tanulmányi munka, hiányzás, fegyelem, osztálykirándulás, 

osztályátlag) 

- Az osztály helye az iskola közösségén belül 

- Az aktuális tanév fő feladatai tanulmányi és fegyelmi téren 

- Az osztály gazdasági helyzetéről az illetékes beszámoltatása 

- A Szülői Választmány és Szülői Munkaközösség megerősítése 

- A felvételi rendszer folyamatos változásáról: az 1 emelt szintű érettségi mindenhol 

kötelező, orvosin 2 

- Előrehozott érettségi csak nyelvből és informatikából, és csak a 10-11. évfolyamon, 

vagy ha teljesítette a tantervi követelményt (pl. fizika, földrajz, kémia) 

10. évfolyam még: 

- a fakultációválasztás előkészítése, tanulónként 2 tantárgy, 1 évre veszik fel 

- közösségi szolgálat folytatása, lehetőség szerint egy-egy helyen több tanuló 

bevonásával 

- kompetenciamérés 

11. évfolyam még: 

- a fakultációk beindulásának tapasztalatai 

- az érettségi évfolyamot érintő információi (előrehozott érettségi, közép- ill. emelt szintű 

érettségi) 

- gombavató, diáknapok, ballagtatás - kiadások 

12. évfolyamon még: 

- Erzsébet-nap, végzősök tánca (belépőjegy, eddigiek hogyan zajlottak) 

- egyetemi nyílt napokon részvétel 

- továbbtanulás előkészítése, jelentkezések „taktikája” 

- a felvételi rendszer, a folyamatos tanulás fontossága, az előrehozott érettségik 

tapasztalatai, a százalékok fontossága 

- gombavató, ballagás, érettségi, érettségi bankett, tanárok munkájának megköszönése 

- végzős évfolyam kiadásainak költségei (előző évek tapasztalatai alapján) 

AJTP-osztályokban: 

- a programból adódó specialitások, pl. a program célja, kötelező elemei, ösztöndíjak és 

egyéb támogatások, Intézményi szabályzat stb. 


