Tisztelt Szülők!
A koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzet miatt, Miniszterelnök Úr bejelentése és a
42/2020. (II.14.) Korm. rendelet alapján intézményünkben 2020. március 16-tól határozatlan
ideig a tanítás működési rendje megváltozik. Ettől a naptól kezdve az iskolákban a nevelésoktatás tantermen kívül, digitális munkarendben kerül megszervezésre.
Felhívom szíves figyelmét, hogy lehetősége szerint ajánlatos minden tanuló otthonmaradását
és otthoni tanulását megoldani.
A koronavírus terjedésének lassítása, valamint a gyermekek megfelelő ellátása érdekében arra
kérek minden szülőt, hogy a mellékelt Google űrlap linken keresztül jelezze, ha gyermekének
felügyeletét otthon biztosítani tudja, illetve azt is, ha ez akadályba ütközik.
Ha gyermeke felügyeletét egyáltalán nem tudja megoldani, kérem, szintén a nyilatkozaton rövid
szöveges indokolással fejtse ki ennek okát és jelezze, hogy a hét mely napjain, hány órától hány
óráig igényli ezt a szolgáltatást, amelyet a település valamely iskolájában megszervezünk.
Továbbá kérem azokat az érintett szülőket, akiknek a gyermeke eddig is az iskolában étkezett,
hogy jelezzék, ha az étkezés lehetőségével továbbra is élni szeretnének. Ez esetben a gyermek
ebédjének elhordásáról Önöknek kell gondoskodni.
Az otthon rendelkezésre álló, a tanulást támogató digitális eszközökről is kell felmérést
készítenünk, ezért kérjük, hogy a Google űrlapon az erre vonatkozó kérdésekre is
szíveskedjenek válaszokat adni.
Mivel – elsősorban az alső tagozaton - a tanuláshoz ill. egyes tantárgyakhoz szükséges
felszerelések benn maradtak az épületben, ezért ennek a hazavitelére lehetőséget biztosítunk az
intézmény nyitvatartási idejében március 16-20 között 7.00-20.00 óráig.
Az adatok gyors összegyűjtése érdekében szíveskedjenek a válaszokat legkésőbb március
16-án, hétfő reggel 7.30 óráig visszaküldeni a Google űrlapon keresztül.
A SZÜLŐI NYILATKOZATOKAT papíralapon is össze kell gyűjtenünk, ezért az
elektronikus adatszolgáltatást (Google űrlap link) követően március 18. (szerda) 15.00 óráig a
szülői nyilatkozatokat kinyomtatva, aláírva szíveskedjenek az iskolába visszajuttatni
(portára beadni, vagy a postaládába bedobni). Akinek gondot jelent a nyomtatás, a portáról tud
kérni nyomtatott nyilatkozatokat.
Amennyiben lehetőség lesz rá, döntés születik minden egyes gyermek ellátásáról.
Az ellátandó gyermek felügyeletéről és étkezéséről az ellátást biztosítani nem tudó szülőket a
továbbiakban tájékoztatni fogom az ellátás helyéről, időtartamáról és módjáról.
Aki végképp nem tudja megoldani a gyermeke felügyeletét, annak már március 16-tól
biztosítjuk a felügyeletet az iskolában. ( Ebben az esetben is kérjük kitölteni a nyilatkozatot.)
Kérjük, a megértésüket, türelmüket ebben a helyzetben, amely mindenkinek új, ismeretlen.
Bármilyen kérdésével forduljon bizalommal gyermeke osztályfőnökéhez vagy az intézmény
vezetőjéhez.
Kérem, a rendkívüli helyzetre való tekintettel még fokozottabban figyeljék a KRÉTA rendszer,
az osztályfacebook és az iskolai honlap aktuális információit.
Támogató együttműködésüket előre is köszönöm!
2020. március 15.
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