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Tisztelt Szülők !
Kedves Gyerekek !
A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend
bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm.
határozatban, valamint az emberi erőforrások miniszterének a tantermen kívüli, digitális
munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III. 14.) EMMI határozatban az iskolákban a
tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
2020. március 16. napjától a nevelő –oktató munka tantermen kívüli, digitális munkarendben
kerül megszervezésre.
A gyerekek e naptól (március 16.) - a járvány megelőzése érdekében -, nem tanulhatnak az
iskolában!
Az iskola épülete minden nap nyitva lesz 7.30-tól 16.00 óráig, az iskola vezetősége,
adminisztratív dolgozók elérhetők lesznek.
Amennyiben gyermekének az iskolaépületben van a taneszköze, ruházata, természetesen Ön
vagy gyermeke bejöhet érte hétfői napon 10 órától , de csoportosan nem fogjuk az épületbe
beengedni a gyerekeket, szülőket. Erről portaügyelet gondoskodik.
Megértésüket előre is köszönjük!
Gyermeke osztályfőnöke keresni fogja Önt telefonon, emailben vagy más elektronikus
felületen. Kérem, hogy neki jelezze, meg tudja-e oldani gyermeke nappali felügyeletét. Erre
engedélyt csak az intézmény vezetője adhat, az osztályfőnök csak felméri az igényt.
Csak azok számára adható engedély az iskolai ügyelet igénybevételére, akiknek szülei a
járványveszély elhárításán dolgoznak, közfeladatokat látnak el, közellátást biztosítanak.
Felhívom figyelmüket arra, hogy az iskolai kiscsoportos ügyelet során a fertőzésveszély
nagyobb, mintha otthon maradnának!
A felelősség vállalása a szülőké!
Az étkezés biztosítása önkormányzati feladat. Erről az egyeztetés folyamatban van.
Fokozottan felhívom a szülők és a tanulók figyelmét arra, hogy A TANÍTÁS NEM
SZÜNETEL!
A digitális távoktatásban a részvétel kötelező!

Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, az olyan, mintha nem járna iskolába. A tanév
számára nem lesz érvényes, szeptembertől évet kell ismételnie!
Az osztályfőnökök felmérik azt is, hogy a tanuló részt tud-e venni a távoktatásban, milyen
eszközzel, internet hozzáféréssel rendelkezik a család vagy a tanuló (mobiltelefon, laptop,
asztali számítógép, internet kapcsolat).
Azok számára, akik a digitális oktatásban eszköz hiányában nem tudnak részt venni, más
módot keresünk. Erről hétfőn délután tájékoztatjuk a szülőket, tanulókat.
A tájékoztatás hivatalos felületei:
- KRÉTA rendszer
- iskolai honlap
A Facebook nem hivatalos tájékozódási felület!
Kérem, hogy a KRÉTA üzeneteket figyeljék!
Kérdésük esetén elsősorban az elektronikus módszert válasszák ujtikosiiskola@gmail.com
Fontos, hogy a KRÉTA belépés a tanuló és a szülő számára is rendelkezésre álljon, mert ezt a
felületet is fogjuk használni a digitális oktatás során.

Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent.
Kérünk tanulót és szülőt, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel
viseljük a nehézségeket.
Ez egy veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi
leküzdéséhez.

Köszönöm megértésüket, türelmüket, együttműködésüket!
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