
Kedves Szülők! 

A Köznevelésért Felelős Államtitkár VIII./1675-2/2020/KOAT, valamint a Kormány 1102/2020. 

határozatában, az EMMI 3/2020. határozatában 2020. 03. 16-tól a tantermen kívüli digitális oktatás 

bevezetéséről döntött. Az erről szóló tájékoztatót a www.kormany.hu oldalon olvashatják el. 

 A kormányzati tájékoztatásban foglaltak mindenki számára kötelezőek, kérem annak 

tudomásulvételét. A Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola, és AMI is, mint korábbi 

tájékoztatásomban szerepel zárva lesz. Azonban néhány fontos tudnivalót, információt szeretnék 

közzétenni: 

 A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók szülei/törvényes képviselői közül, azok, akik 

gyermekeik számára nem tudják biztosítani a napközbeni – 8-17 óra közötti – felügyeletet, 

kérhetik ennek intézményi megszervezését. Csak azon szülők számára él ez a lehetőség, 

akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb 

közfeladatok és a közellátás biztosításához. Felhívom a figyelmüket, hogy kiscsoportos 

felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek. (A 

felügyelet biztosításához a szülő írásbeli nyilatkozata szükséges.) 

 Amely család nem rendelkezik semmilyen internetes elérhetőséggel, kérem, jelezze a mai 

napon osztályfőnökének. Meg fogjuk oldani, hogy ők se maradjanak ki az oktatásból. 

  Az iskolában étkezés nem lehetséges, viszont a tanulók ebédjét kérésre, csak indokolt 

esetben (akik másként nem tudják megoldani), ételesben 11 és 13 óra között el lehet vinni 

az ebédlő Andrássy utcai bejárata felől. Kérjük ezt is az osztályfőnöknek a mai napon jelezni. 

 Az ebéd lemondása egyénenként nem szükséges, viszont akik indokoltan kérik az ebédet 

ételesben, jelezzék ezt az osztályfőnököknek szintén a mai napon. 

 Azok a tanulók, akiknek az iskolában maradtak a tankönyveik, azt az iskola portáján, vagy az 

osztályfőnöknek jelezhetik, a holnapi nap (03. 16.) folyamán a taneszközök elvihetőek 7 és 17 

óra között.  

 A tanulók számára az otthoni digitális tanulás kötelesség. Kérem, a kapott feladatok 

megoldásával mutassanak példát, ezzel segítsék a fertőzés megelőzésért, legyőzésért dolgozó 

felnőtteket. Első körben a KRÉTA rendszer üzenőfalán indulunk a jövő héten, majd a 

szaktanárok tájékoztatják a tanulókat és szüleiket esetleges más módszerekről. Fontos, hogy 

a tanévet eredményesen tudjuk majd bezárni. Az első feladatokat várhatóan kedden kapják 

meg a tanulók. 

  A jövő hét első napjaiban türelmet kérünk, igyekszünk minden fontos eseményről 

tájékoztatást adni. 

Kedves Szülők! 

Köszönöm megértésüket! Amennyiben megoldhatatlan problémájuk van, kérem, mindenképpen az 

osztályfőnököt keressék meg. Munkanapokon az iskola titkársági telefonja (76/545-070) elérhető lesz. 

Kerekegyháza, 2020. 03. 15. 

Tisztelettel 

Gyurkovics Balázsné 

http://www.kormany.hu/

