Tájékoztatás
Tisztelt Szülők!
A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a köznevelési
intézményeket is érintő veszélyhelyzeti intézkedésekről döntött.
Ennek értelmében 2021. március 8-tól tantermen kívüli digitális
munkarend lép életbe iskolánkban is.
Az oktatás felülete a tavaszi időszakhoz hasonlóan a TEAMS felület. A
digitális munkarendhez kapcsolódó órarendet és egyéb tudnivalókat az
osztályfőnökök juttatják el Önökhöz. Az órarend azokat a tanórákat
tartalmazza, amelyek személyes jelenlétet igényelnek a tanulóktól.
Ezeken a tanórákon a hagyományos iskolai rend érvényes, kiegészítve
a helyzet adta különleges szabályokkal
A Házirend digitális oktatásra vonatkozó mellékletét ITT találják.
A márciusi fogadóórákat, a szokott módon online tartjuk márc. 8-10.
között.
Fontos dátumok a digitális munkarend ideje alatt:
 márc. 8. nem lesznek kontakt órák, csak kiadott feladatok
 márc. 26. tanítás nélküli munkanap (online szakmai nap a
pedagógusoknak)
 ápr. 1-6. tavaszi szünet
 ápr. 7. (reményeink szerint) hagyományos munkarend szerinti
oktatás (B hét szerda)
Információk az ügyeletről és az étkezésről:
Iskolánkban 7.30- 16.30 ügyeletet biztosítunk azoknak a tanulóknak,
akiknek felügyeletét a szülők semmiképpen sem tudják megoldani a
rendkívüli helyzetben. Kérem tehát, hogy valóban csak azok jöjjenek,
akiknek ez más módon nem megoldható!

Az ügyelet ideje alatt az iskolai munkarend van érvényben, tehát
 7.45-ig iskolába kell érkezni.
 a tanórák 45 percesek. Az online térben valósulnak meg az adott
pedagógussal vagy az előzetesen kiadott feladatot végzik önálló
munkában a gyerekek.
 mivel az egy csoportba kerülő gyerekek órarendje különböző
lehet, így szükséges fejhallgató ill. lehetőleg saját eszköz
biztosítása.
 a következő hétre vonatkozó ügyelet igénylését az
osztályfőnököknek kell jelezni minden hét csütörtökön 14.00
óráig.
Az étkezés az ügyelelet kérő gyerekeknek az iskolában biztosított
ugyanazzal az étkezési típussal, amit idáig is kaptak.
Lehetőség van azoknak is kérni az étkezést, akik nem veszik igénybe
az ügyeletet. Ők az iskola ebédlőjéből, saját éthordóban tudják elvinni
ezt 11.30-13.00 között. Igényüket az iskola élelmezésvezetőjénél
írásban (email, SMS) jelezzék!
Minden fontos információt az osztályfőnökökön és a KRÉTA felületen
megosztunk Önökkel a következő időszakban.
Bízom abban, hogy közösen ismét sikeresen megbirkózunk a ránk váró
feladattal, ezért kérem segítő együttműködésüket, támogatásukat!
Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Székesfehérvár, 2021. 03. 07.
Kövecses Csilla
intézményvezető

