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Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 177/2021. (IV.15.) Kormányrendelet alapján 2021. május 10-től
a köznevelési intézmények valamennyi évfolyama rendes munkarendben működik, ennek
értelmében a felső tagozatos tanulók, valamint a művészti iskolások is újra jelenléti
oktatásban vesznek részt. Az alsó tagozatosok ideiglenes órarendje érvényét veszti, hétfőtől
visszatér az egész napos oktatási rend, az év elején kialakított órarendnek megfelelően. Meg
lesznek tartva a hittan órák, a gyógytestnevelés, a fejlesztő órák, egyéb szakkörök, egyesületi
foglalkozások.
-Annak érdekében, hogy a nevelés-oktatás zavartalanul és biztonságosan folytatódhasson,
továbbra is be kell tartanunk az intézkedési protokoll előírásait (reggeli lázmérés,
fertőtlenítés, szellőztetés, előírások szerinti maszkviselés, ...).Szülői jelenlét az intézményben
továbbra sem engedélyezett. A közösségi terekben továbbra is kötelező a maszkhasználat, a
tanórán az adott órát tartó pedagógus határozza meg a maszkviselés szabályait: ez
elsősorban a tanórától, a terem méretétől, a jelenlévők létszámától függ.
Az épületben a fertőtlenítés a korábban megszokott módon és gyakorisággal történik.
-Alapos indokkal lehetőség van tanulói távolmaradási kérelem benyújtására, melyet iskolánk
honlapjáról letölthetnek és az iskola email címére kell elküldeni. Ezek egyedileg kerülnek
elbírálásra, engedélyezés esetén a tanulói távolmaradást igazoltnak tekintjük. Az EMMI
rendeletnek az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes,
tehát a 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év
folyamán érdemjeggyel nem volt értékelhető, osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév
kötelezettségeit. Ennek szükségességét a pedagógusok és az intézmény tudja reálisan
megítélni. Azoknak a diákoknak, akik igazoltan otthon maradnak biztosítjuk a tananyag
eljuttatását, a lecke elküldését az osztály által használt platformokon: elsődlegesen a Kréta
felületen. A KRÉTA tanulmányi rendszerben minden órai munka és házi feladat rögzítésre
kerül, a tanárok digitálisan nem oktatnak.
-Kérjük, hogy gyermeküket csak egészségesen küldjék iskolába. Amennyiben a gyermeke
igazoltan covid fertőzött vagy a családban van covid fertőzött, Önnek értesítési kötelezettsége
van, melyet kérem haladéktalanul tegyen meg az iskola felé, hogy elkerüljük a járvány
terjedését. Amennyiben egy osztályban igazoltan Covid-19 vírusfertőzés jelenik meg, úgy
intézményvezetői kérelem alapján az Operatív Törzs tantermen kívüli, digitális munkarend
elrendeléséről dönt.
A tanév hátralévő részében az iskolai életet nagy körültekintéssel, a lehető
legbiztonságosabban igyekszünk megszervezni. Az előttünk álló időszak eseményeinek
megszervezéséről, lebonyolításáról, nyári felügyeletről, táborozás lehetőségeiről következő
levelemben értesítem Önöket.
Várunk minden gyermeket szeretettel.
Jó egészséget kívánva, üdvözlettel:
Herceghalom, 2021. május 7.
Horváthné Gacsályi Marianna
intézményvezető

