Kedves Szülők!

2020. március 16-tól Magyarországon a koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben egy
eddig nem alkalmazott, tantermen kívüli digitális munkarend veszi kezdetét. Március 16-án
nevelési értekezlet keretein belül döntöttünk a tantestülettel a digitális munkarend részleteiről.
A mai nap folyamán tehát kollégáimmal egységes munkarendet alakítottunk ki, amelyet a
pedagógusok,

szülők,

tanulók

egyaránt

megfelelően

tudnak

majd

alkalmazni.

A nevelők a KRÉTÁ-n keresztül, e-mailen, a Classroom Google és Google Forms (Űrlapok)
alkalmazáson keresztül fogják Önöket, illetve gyermekeiket keresni.
Történelmi pillanatokat élhetünk meg a következő hetekben, hónapokban együtt! A digitális
távoktatás első lépéseként kérem Önöket, hogy innentől kezdve még felelősségteljesebben
kezeljék az otthoni tanulás folyamatát! A gyermekek jól felfogott érdeke, hogy az
útmutatásaink alapján folyamatosan haladjanak a tananyaggal, hogy a számonkéréseken is
teljesíteni tudjanak. Mert bizony az is lesz. E mellett Mindannyiukat kérem, hogy figyeljenek
arra, hogy a gyerekek maradjanak otthon! Kerüljék az osztálytársakkal, barátokkal való
találkozást, ne használják a tömegközlekedést, és ne menjenek plázákba, stb.
A gyerekeket hétfőtől a délelőtti órákban, az órarend szerint a KRÉTÁ-n és a Classroom
alkalmazáson keresztül keressük. Már a héten kapnak feladatokat a kurzusokon a gyerekek
előreláthatólag szerdától, de az órarend szerinti tanítás hétfőtől veszi kezdetét. Kérem, figyeljék
a KRÉTÁ-ban feltöltött órarendet, változhat a korábbihoz képest!
A felsősök esetében szükséges, hogy minden gyermeknek saját gmailes e-mail fiókja legyen,
mellyel tud jelentkezni a szaktanárok által meghirdetett kurzusokra (történelem, matematika,
stb…). Az újonnan készült e-mail címek egyértelműen tartalmazzák a gyermek nevét! Alsó
tagozatos

gyermekeknél

a

szülő

fog

jelentkezni

a

Classroomon

meghirdetett

osztálycsoportokba.
Kérem, hogy ezeket az elkészített e-mail címeket minél előbb juttassák el az osztályfőnökök
megadott e-mail címére, hogy tudják azok alapján a kurzusokat indítani a szaktanárok.
Kérem, hogy legyenek partnerek és segítsék munkánkat! Így kiküszöbölhető a tanév
meghosszabbítása. Aki nem tud a digitális távoktatatásban valamilyen oknál fogva részt venni,
sürgősen jelezze az osztályfőnöknél! Aki nem teljesíti az elküldött feladatokat,
számonkéréseket határidőn belül, kockáztatja a tanév sikeres elvégzését.

Számítunk a szülők támogató együttműködésére, ez közös feladatunk az eredményes
megoldásban.
Az intézmény vezetője vagy vezetőhelyettese minden hétköznap munkaidőben 8:00- 16:30
óráig az iskolában tartózkodik.

Megértésüket és támogatásukat köszönjük!

Bp., 2020. március 16.
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