
Tisztelt Szülők! 

 

Értesítelek Benneteket, hogy a Kormány a koronavírus elleni védekezés  érdekében 

elrendelte, hogy 2020. március 16. hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási 

intézményeket! Új, tantermen kívüli digitális megváltozott munkarend bevezetéséről 

döntött. Ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása. Erről 

már érkeztek hírek, az Oktatási Hivatal honlapján aktuális információk állnak 

rendelkezésre, de MOST még nem ez a proiritás!!!! Nyilván fontos a digitális oktatás 

mikéntje is, erre vonatkozóan is lesznek majd instrukciók. 

Legfontosabb kérdések, feladatok, amikre azonnali válaszokat szeretnénk kérni: 

1. Haladéktalanul felkell mérnünk, hogy kik azok a tanulók, akiknek nem tudják a 

szülők/törvényes képviselők biztosítani a napközbeni – 8-16 óra közötti – felügyeletet, 

és emiatt kérik ennek intézményi megszervezését.  

Kérjük, hogy csak azon szülők jelezzenek, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a 

járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás 

biztosításához (pl. egészségügyi dolgozók, mentősök, tűzoltók, köztisztségviselők, 

katasztrófavédelmi dolgozók, rendőrség dolgozói, NAV dolgozói). Kérlek benneteket, 

gondoljátok át, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, 

mint ha otthon lenne a gyermek!!!! 

Határidő: március 15. vasárnap este 

Nekünk az összesített adatokat március 16. hétfő délig kell összesítve visszaküldeni a 

tankerületbe!!! (A felügyelet megszervezése a tankerületi központ hatáskörébe 

tartozik, előfordulhat, hogy a létszámok ismeretében azon településeken, ahol több 

iskola is működik, nem minden iskolában fogjuk a felügyeletet megszervezni.) 

 

2. Tájékoztatnunk kell benneteket, hogy amennyiben szeretnétek elvinni a gyerek(ek) 

ebédjét, akkor arra az alábbi módon lesz lehetőségetek: 

- előreláthatóan a hétfői ebédet hozott ételhordóba kiadják 

- ha a további ebédet is el szeretnétek kérni, akkor azt hétfő reggel 8 óráig jelentsétek 

a szokott módon az Önkormányzat munkatársának, Kelemenné Bősze Szilviának a 06 

20/274 3410 telefonszámon. 

Minden esetben az ebédlő kapuján gyertek be, és elvileg kiadják számotokra! 

Az ellátás elsősorban a HH és HHH tanulók esetén mérvadó, de mindenki számára 

igénybe vehető szolgáltatás. 

 

3. Többen érdeklődtetek a gyerekek tankönyveivel kapcsolatban. Kérünk benneteket, 

hogy mivel az első napon biztosan sok-sok megbeszélni és intézkedésre váró 

feladatunk lesz, így március 17-18-án, 8-16 óráig gyertek be a tankönyvekért, 



holmikért!!! Készüljetek fel arra, hogy a megfelelő óvintézkedéseket be kell majd 

tartanunk, ezért legyetek szívesek működjetek közre!!!  

 

A LEGFONTOSABB!!!! 

Kérem, minden esetben vegyétek figyelembe, mi a kormány (és mindannyiunk) 

célja az új munkarend bevezetésével. Minél többen maradnak otthon és minél 

kevesebben vannak közösségben, annál eredményesebb  lehet az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó járvány 

megelőzése.  

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!!! 

 

Amennyiben új információt kapok, haladéktalanul tájékoztatni foglak Benneteket. 

Ha vannak kérdéseitek, témafelvetéseitek, kérem, küldjétek el nekem írásban! 

         

osztályfőnök 

 


