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 Szeretnénk Önöket tájékoztatni a 2020. június 2-15-éig terjedő iskolai szorgalmi 

időszak feladatairól, lehetőségeiről. Mielőtt azonban ezt megtennénk, még egyszer szeretnénk 

megköszönni a gyerekek és a szülők eddig mutatott kiváló hozzáállását és munkáját a digitális 

távoktatásban. Szeretnénk kérni még egy kis kitartást a tanév végéig, számítunk továbbra is az 

együttműködő közös munkára. 

 Bizonyára mindannyian olvasták, hallották Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős 

államtitkár úr közleményét, amiben körvonalazódott a jún. 2-15-éig tartó időszak 

munkarendje. Mi most Önöknek pontosan, az iskolánkra vonatkozóan kívánjuk megírni ennek 

a két hétnek a feladatait.  

 

A digitális oktatás az egész iskola számára folytatódik tovább. Javasolhatunk iskolába járást 

azon diákjainknak, akik felzárkóztatásra szorulnak, bukásra állnak valamely tantárgyból, 

illetve kevéssé vettek részt a digitális oktatásban. 

 

Felügyeletet biztosíthatunk azoknak a gyerekeknek, akiket végképp nem tudnak elhelyezni a 

szüleik, mert mindketten eljárnak dolgozni a munkahelyükre, és egyéb felügyeletet pedig nem 

tudnak igénybe venni.  

 

A járványügyi szabályzók továbbra is érvényesek, tehát csak 10 tanuló tartózkodhat egy 

tanteremben, légtérben, a fertőtlenítésre, a kézmosásra nagyon ügyelni kell. Maszkot viselhet 

a tanuló, de nem tesszük kötelezővé, mert egy kisgyermek számára elviselhetetlen egész 

napra ennek a védőeszköznek a használata. 

Miután tízesével kell egy légtérbe ültetnünk a tanulókat, így lehetnek összevonások, nem 

biztos, hogy a gyermek csak az osztálytársaival kerül egy csoportba, illetve lehet, hogy nem is 

a saját tanító nénijével.  

 

A felzárkóztatásra vagy az ügyeletre jövő tanuló nem kizárt, hogy hozza most az iskolába a 

digitális eszközét, de feltöltött állapotban kell legyen az eszköz, mert nincs annyi lehetőség a 

töltésre. 

 

Azokat a diákokat, szülőket külön értesíteni fogjuk, akiknek javasoljuk a felzárkóztató 

foglalkozást az iskolában az évismétlés elkerülése érdekében, nekik vissza kell jelezniük a 

szaktanárnak, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel. Előfordulhat, hogy lesz olyan tanuló, akiket 

bizonyos témakörökből beszámolásra kötelez a szaktanár, abból a célból, hogy minél 

reálisabban le tudja zárni a pedagógus a tanév végi jegyet. Ez akár online módon is történhet, 

a szaktanár erről értesíti Önöket a Krétán keresztül. 

 

A felügyelet kérdése elsősorban az alsó tagozatosokat érintheti. Az ő esetükben is tisztelettel 

kérjük a kedves szülők felelősségteljes döntését a tekintetben, hogy igénybe veszik-e 

gyermekük számára a személyes jelenlétet az iskolában. Természetesen tudjuk, hogy vannak 

szülők, akik egyszerűen nem tehetnek mást, ezt megértjük, biztosítjuk gyermekük számára az 

ügyeletet. Ők ezen igényüket 2020. május 26-áig, keddig jelezzék az osztályfőnöküknél. 



Azok a gyerekek, akik jönnek ügyeletre, és másként szeretnének étkezni (tehát menzásból 

napközisek lesznek vagy fordítva), legyenek kedvesek jelezni ezt Szabóné Becző Csilla 

élelmezésvezetőnél a 70 669 9201-es telefonszámon 2020. május 26. keddig. 

 

Szeretnénk Önöket arról is tájékoztatni, hogy a szorgalmi időszak utolsó hetére tervezett, 

munkatervben szereplő kirándulásokat a járványhelyzet miatt kénytelenek voltunk lemondani, 

most nem tudjuk elvinni a diákjainkat. 

 

A nyári táborról szóló kérdőívet közzé tettük a Krétában és a honlapon is, legyenek kedvesek 

jelölni az online teszten 2020. május 25. hétfő estig, ha igénybe kívánják venni a nyári 

felügyeletet. 

  

Az utolsó két hét megint új munkaformát követel Önöktől és tőlünk, tisztelettel kérjük, hogy a 

tanév utolsó fázisában is működjünk együtt gyermekeink érdekében. Köszönjük a 

kitartásukat, a türelmüket! 

 

Köszönettel és jó egészséget kívánva mindannyiuknak! 

 

Székesfehérvár, 2020. május 22. 
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