Tisztelt Edző Kollégák!
A Budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium vezetősége és élsportolói osztályainak osztályfőnökei nevében
keresem Önt.
Kamasz korban lévő élsportoló gyerekeink olyan lelki és fizikai tehernek vannak kitéve, amit ilyen fiatalon
felnőttek odafigyelő segítsége, irányítása, felügyelete, tanácsa nélkül képtelenség végig csinálni. A diák szülő - iskola - edző négyesben Önöknek kiemelkedő szerepe van, ezért keressük most Önöket! Talán nem
is tudják, hogy az Önök szava mennyire „szentírás”.
Először is köszönjük, hogy támogatja versenyzőjének a Vörösmartyba jelentkezését és kitölti iskolánk
„Élsportolói osztályba járók igazolása” adatlapot, ezzel elérhetővé téve számunkra a gyerekek edzéseinek
rendjét és az Ön elérhetőségét. Kérjük, az edzések idejénél vegye figyelembe, hogy a tanórák minden óra
30 perckor kezdődnek és óra 15-ig tartanak. Lehetőség szerint a gyerekek érjenek be erre az időpontra és
negyed előtt ne kelljen elmenniük. Köszönjük!
Szeretnénk leszögezni, hogy számunkra a gyerekek tanulmányi eredményei mellett nagyon fontos a
sportban elért eredménye, sportolói karrierje. Az EMMI Sportiskolai Programja azt várja tőlünk, hogy a
sport támogatása mellett készítsük őket az érettségire és a továbbtanulásra. Ezért együttműködésre kérjük
Önöket!
Kérjük, tájékoztassanak előre a tanévben várható edzőtáborokról, fő versenyekről. Ha lehetséges,
küldjenek egy versenynaptárt vagy tervezetet. Szeretnénk összehangolni tanulóink kétirányú
elfoglaltságait. Mi - vállalásunk szerint - elengedjük őket reggeli edzésekre, hétvégi versenyekre, többhetes
edzőtáborokba. Azt kérjük, hogy a gyerekeknek a tanév rendjében megismert iskolai feladatait tartsák
tiszteletben, ezen időszakban biztosítsák az iskolai jelenlétet. (pl szakaszvizsgák, osztályozó vizsgák,
érettségi vizsgák, félévi és év végi zárások ideje) A közösségépítés szempontjából jó lenne, ha az
osztálykirándulásokon is részt tudnának venni gyerekeink.
Nyilván az Önök számára a legfontosabb, hogy tanítványunk a sportban a legjobb eredményt érje el, de a
mi kiemelt feladatunk ezen gyerekek tanulmányi munkája, eredményessége is. A tankötelezettség és a
tanulmányok teljesítéséhez az iskolai jelenlét nagyon fontos.
Sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem jut el Önökhöz a gyerekek tanulmányi eredménye, ezért félévkor
elküldjük az értesítőt, melyen kérjük, aláírásukkal igazolják, hogy látták azt.
Szívesen találkoznánk Önökkel, ahol edzők, szakosztályvezetők elmondhatják felmerülő kéréseiket,
kérdéseiket, problémáikat és mi is elmondhatjuk a tanulóról a mi tapasztalatainkat. Szerintünk a személyes
ismeretségek mindkét fél hozzáállását pozitívan befolyásolja a közös feladatban.
Kérjük, bármilyen problémájukkal keressenek bátran az alábbi elérhetőségeken:

Kárpáti-Mátyás Andrea mb. iv.
matyas@vmgsuli.hu,
tel: 06-1- 486-3661

