Tisztelt Szülők!

Szeretném Önöket hivatalosan is tájékoztatni, hogy 2021. 04. 19-étől az általános
iskolák alsó tagozatában (1-4. o.) a digitális távoktatásról jelenléti oktatásra állunk át. A felső
tagozat (5-8. o) előreláthatólag 2021. 05.10-én áll vissza a jelenléti oktatásra.
Hallhatták, olvashatták Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr
tájékoztatóját a 19-ei nyitással kapcsolatban, ezeket az iránymutatásokat követve járunk el.
Az alsó tagozat élete úgy folytatódik, mint a zárás előtt volt, de még fokozottabban kell
ügyelnünk a járványügyi előírásokra!
A sorakozó reggelente a hátsó udvaron lesz, rossz idő esetén bejöhetnek a gyerekek a
folyosóra. Tisztelettel kérem, hogy csak indokolt esetben érkezzenek az iskolához fél nyolc
előtt. Ebben az időpontban mennek fel az osztályok a termekbe.
A tanulók hőmérsékletét mérni fogjuk. A maszk használata a közösségi tereken a
következőkben is kötelező lesz, tanórákon ajánlott. A teljes fertőtlenítés megtörtént, de a
továbbiakban is folyamatos lesz. Kérem, hogy az osztályok se a reggeli sorakozónál, se a
délutáni levegőzésnél ne keveredjenek, maradjanak osztálykeretben, erre az épületen belül is
figyelni fogunk.
A tanórák a jelenléti oktatásnál megszokott órarend szerint zajlanak majd, némi
változások azonban történhetnek a pedagógusok áttanításai miatt (alsóból felsőbe, felsőből
alsóba).
A felső tagozat a digitális távoktatási órarendje szerint dolgozik tovább. Kérek minden
diákot, hogy vegyen részt az online órákon, küldje vissza a feladatokat, amennyiben problémája
adódik betegséggel, internet elérhetőséggel, akkor jelezzen szaktanárának, osztályfőnökének!
Tisztelettel kérem a szülők megértését abban a tekintetben is, hogy az iskola épületébe
az alsós tanulókon, a pedagógusokon, a technikai személyzeten kívül csak intézményvezetői
engedéllyel lehet belépni a járványügyi szabályok betartásával. A kapcsolatot próbáljuk meg
online tartani!
Továbbá kérem a tisztelt szülőket, hogy tünetet mutató, náthás, köhögő, hőemelkedéssel
rendelkező gyermeket ne hozzanak el az iskolába a többi diák és a dolgozók érdekében!
Köszönöm az eddigi és a további együttműködésüket, kitartást, türelmet kérek Önöktől, de
leginkább nagyon jó egészséget kívánok!
Székesfehérvár, 2021. 04. 16.
Üdvözlettel: Schnee Zoltánné intézményvezető

