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SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÁS
Kedves Szülők!
A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatában a koronavírus miatt a köznevelési
intézményekben új munkarend bevezetéséről. Ennek értelmében 2020. március 16. napjától az
iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ennek
módjáról a hét folyamán adunk pontos tájékoztatást.
A rendelet értelmében tehát határozatlan időre tilos a gyerekek számára az intézmény oktatási célú
látogatása. Ezért a szülők számára a holnapi napon (március 16. hétfő) biztosítjuk, hogy 7:30 és 15:00
között elvigyék gyermekeik iskolában lévő felszereléseit. Ebben az osztályfőnök segítségét is
biztosítjuk.
A vírus terjedésének megelőzése érdekében kiadott rendelkezés szerint, holnaptól az az alaphelyzet,
hogy a gyerekek iskolán kívüli munkarendben vannak, tehát tilos bejönniük az iskolába. Ez alól azok
kapnak felmentést, akik indokolt esetben kérik a kiscsoportos felügyeletet. A kiscsoport a Fenntartó
ajánlása szerint 10 főt jelent. Az indokolt eset pedig azokra a szülőkre vonatkozik legelső sorban, akik
a járvánnyal kapcsolatos teendőket látnak el, illetve munkájuk egyéb közfeladat és közellátás területéhez
kapcsolódik. Az igények felmérést a mai napon megkezdtük és a beérkező adatok alapján fogjuk a
felügyeletet biztosítani, melyek részleteiről holnap fogunk információt nyújtani.
Az étkezést, azoknak a diákoknak fogunk biztosítani, akik kiscsoportos felügyelet kérnek, illetve
támogatásban részesülnek. De részükre is csak akkor, ha igényüket jelezték az osztályfőnöknél. Ennek
felmérését is megkezdtük a mai nap folyamán. A kiscsoportos felügyeletben lévő diákok az ebédlőben
fogyaszthatják el az ebédet. A támogatásban részesülő tanulók nem étkezhetnek az ebédlőben, számukra
az ételt egyszerhasználatos edényben fogjuk átadni. Azon diákjaink, akik nem részesülnek kiscsoportos
felügyeletben és támogatásban sem, nem igényelhetnek iskolai étkezést. A diétás ellátottak sem. Az
indokoltan felmerülő kiscsoportos elhelyezéssel kapcsolatos igényeket, hetente fogjuk felmérni.
Kedves Szülők!
A kialakult helyzet néhány nap alatt mindannyiunk életét átírta. Hiszem, hogy egészségünk megvédése
mellett, most legfontosabb kincsünk, hitünk mellett a türelem és az odafigyelés lesz. Kérem Önöket,
hogy támogassák gyermeküket azzal, hogy segítik őket az otthoni tanulásban. Tegyék világossá
számukra, hogy az előttünk álló, otthon töltött időszak nem iskolai szünet, vagy nyaralás, hanem a
tanitásnak és a tanulásnak egy új, eddig számunkra is alig ismert formája lesz. Egyben kérem önöket,
hogy segítsék munkánkat a kihirdetett rendelkezések maradéktalan betartásával is.
Paks, 2020. március 15.

Koósz Roland
intézményvezető

