PÉCSI JANUS PANNONIUS
GIMNÁZIUM
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10:00 Virtuális ballagási ünnepély
Közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák
Tanítás nélküli munkanap a 7 – 11. évfolyamok számára
13:00 – 15:00 9.CD történelem osztályvizsga
Jelenléti oktatás kezdete a 7 – 11. évfolyamok számára
Idegen nyelvi kompetenciamérés a 8. évfolyam számára
Országos kompetenciamérés a 8. és 10. évfolyam számára

Tisztelt Szülő!
Április 30-án 10:00 órától elérhető lesz a Virtuális ballagási ünnepély az iskola
honlapján és közösségi oldalán, amelyben méltó búcsút veszünk a 12. évfolyam
valamennyi tanulójától. A tanulmányaik iskolánkban töltött 4 vagy 6 esztendeje
lezárásaként - egyelőre - virtuálisan adjuk át tarisznyájukat és jutalmaikat.
A közösségi oldalakon terjedő szlogen: „Az érettségizőkkel együtt dobban a
szívünk” hétfőn valóra válik.
Hisszük, hogy minden gimnáziumunkhoz kötődő pedagógus, diák, szülő, rokon
így fog érezni az érettségi ideje alatt.
Kérjük a 12-es tanulók szüleit, hogy győzzék meg gyermekeiket arról, hogy minél
kevesebbet menjenek közösségbe, igyekezzenek megőrizni az egészségüket, mert
ha betegség vagy karantén miatt nem tudnak megjelenni az írásbeli érettségin,
akkor nem érettségizhetnek le ebben a vizsgaidőszakban.

Az érettségizőket az előírt biztonsági intézkedések betartásával fogadjuk. Az
iskolába lépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet-mérés. Az 1,5
méteres távolság tartását biztosítjuk, és egy terembe közülük 10 főnél többet nem
ültetünk. A kéz- és felületfertőtlenítés lehetőségét minden teremben biztosítjuk.
A maszk viselése az egész épületben kötelező - a dolgozatírás kivételével.
Május 3-tól az érettségizőket, május 10-től a 7. – 11. évfolyamok tanulót
fertőtlenített, tiszta tantermekkel várjuk. Igyekszünk tanulóink részére a
legbiztonságosabb tanulási feltételeket megteremteni az épületünkben. Ezt segíti
egy a Pécsi Tankerületi Központtól kapott ózongenerátor is, melyet a levegő
tisztításához használunk.
A Járványügyi Intézkedési Terv (Honlapon), és az abban leírt egészségügyi
protokoll betartása mindenki számára továbbra is kötelező.
Kérjük a szülőket, hívják fel gyermekeik figyelmét, hogy az egészségük
védelméért saját maguk is felelnek, továbbá kérjük, hogy ösztönözzék őket arra
is, hogy jelenléti oktatás során törekedjenek a digitális oktatás során elmulasztott,
vagy meg nem értett tananyagok pótlására.
Kérjük azokat a tanulókat, akik laptopot vagy egyéb informatikai eszközt
kaptak az iskolától a digitális munkarend idejére, hozzák vissza az eszközt a
Gazdasági irodába május 10-én.
A májusi-júniusi osztályvizsgákról az érintettek korábban külön tájékoztatást
kaptak.
A tanév zárásáról és a júniusi programokról külön hírlevélben értestjük Önt!

Kérjük, hogy továbbra is támogassa alapítványunkat adója 1%-ának
befizetésével is.
Janus Pannonius Alapítvány
Adószám: 19033888-1-02
Számlaszám: 10402427 – 24213749 – 00000000

Köszönjük kitartó támogatásukat!

az Iskolavezetés

