
Kedves Szülők! 

 

2021. március 5-től, péntektől Magyarországon a koronavírus-járvány 3. hulláma miatti 

rendkívüli helyzetben, ismét tantermen kívüli digitális munkarend veszi kezdetét. Március 5-én 

nevelési értekezlet keretein belül döntünk a tantestülettel a digitális munkarend részleteiről. 

Pénteken délelőtt lesz lehetőségük, hogy előzetesen egyeztetve az osztályfőnökökkel, 

bejöjjenek a hiányzók a felszerelésükért, melyre szükségük lehet otthon a digitális oktatás alatt. 

Hasonlóan a tavalyi tanév márciusi pillanataihoz, kollégáimmal egységes munkarendet 

alakítunk 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. 

A tavalyi tanévhez hasonlóan 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.  

A gyerekeket hétfőtől a délelőtti órákban, az órarend szerint a KRÉTÁ-n és a Classroom 

alkalmazáson keresztül keressük. Az órarend szerinti tanítás hétfőtől veszi kezdetét. 

Igyekszünk minél több online órát tartani, ezeken természetesen kötelező a részvétel! 

Webkamerára és mikrofonra is szükségük lesz! 

Kérem, hogy legyenek partnerek és segítsék munkánkat! 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. Egyelőre három hétről van szó, a tavaszi szünet március 31- április 6-ig tart. 

A kormány tervei szerint április 7-től újra jelenléti oktatás lesz. 

Az ebédet egységesen lemondtuk hétfőtől.  

Ügyeletet mégis igényelhetnek, legyenek kedvesek ezt jelezni az imreiady@gmail.com e-

mail címen, az elkövetkezendő napokra vonatkozóan! 

Ügyelet minden nap: 7:00 – 17:00-ig. 

 

További részletekről folyamatosan tájékoztatjuk majd Önöket! 

mailto:imreiady@gmail.com


Számítunk a szülők támogató együttműködésére, ez közös feladatunk az eredményes 

megoldásban.  

Az intézmény vezetője vagy vezetőhelyettese minden hétköznap munkaidőben 8:00- 14:00 

óráig az iskolában tartózkodik.  

A jelenlegi vészhelyzeti iskolai intézkedések célja a járvány megfékezése és mindannyiunk 

egészségének védelme. Ezért kérem, hogy figyeljenek arra, hogy a gyerekek maradjanak 

otthon! Kerüljék az osztálytársakkal, barátokkal való találkozást, ne használják a 

tömegközlekedést, stb. 

Megértésüket és támogatásukat köszönjük! 

 

Bp., 2021. március 6. 

      Üdvözlettel: Birkásné Berényi Ágnes 

          Intézményvezető 


