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Tisztelt Szülők!
A jelenlegi információk és a kormányzati döntés szerint az alsó tagozaton a jelenléti oktatás április 19-én,
a felső tagozaton május 10-én kezdődik. Az eltelt és elkövetkezendő időszakkal kapcsolatban szeretném
Önöket informálni, mely információk a felsősökre május 10-től vonatkoznak:
• A nyitásra készülve egy újbóli fertőtlenítő nagytakarítást, karbantartást végzünk ezen a héten az
épületben.
• Elkezdődik az elsősök beiratkozása, ehhez az elmúlt tanévben már jól „vizsgázott” a KRÉTA online
felülete, így személyes érintkezés nélkül is megoldható.
• Sokan a nyitással kapcsolatos aggodalmaikkal megkerestek már. A következőket kérem Önöktől, illetve az alábbi lehetőségek közül tudnak választani:
o A visszatéréskor ugyanazok a szabályok (Covid 19 eljárásrend) lesznek érvényben, mint március 8-a előtt. Gyermeküket az iskola bejáratáig kísérhetik, hőmérőzünk, a maszkviselés
mindenki számára kötelező, aki az épületben tartózkodik.
o Igazolt Covid fertőzés, illetve Covid pozitív kontakt, vagy bármilyen betegség tünetei esetén nem jöhet a gyermek iskolába! Erről mindenképpen tájékoztatást kérek a szülőktől a
titkarsag.drsztgyorgyia@ebtk.hu e-mail címre!
• Amennyiben gyermeküket a járványra való tekintettel még otthon szeretnék tartani, azt a jogszabályok lehetővé teszik úgy, hogy a gyermek igazoltan hiányozzon a jelenléti oktatás órái alól.
o Ebben az estben felhívom a figyelmet, hogy a tananyag pótlása a tanuló feladata! A Krétába
az órai munka és a házi feladatok beírásra kerülnek.
o A távolmaradással kapcsolatos szülői kérelmeket előre, indoklással együtt írásban kell jelezni az igazgatónak a titkarsag.drsztgyorgyia@ebtk.hu e-mail címre!
o Igazgatóként minden, ezzel a kéréssel hozzám forduló szülő számára engedélyezni fogom,
hogy gyermeke április 19-től távol maradjon az iskolától, s a mulasztást igazolni fogom. Tekintettel a változó (remélhetőleg most már majd javuló) járványhelyzetre, ezt az engedélyt
(egyelőre) határozott időtartamra, április 19- től május 7-ig adom meg a kérelmezőnek.
o Ha a tanév végéig egy diák nem szerez elegendő számú érdemjegyet a lezárásához, akkor az
adott tantárgy(ak)ból, a nevelő testület döntése alapján, osztályozó vizsgát kell tennie.
• Az otthoni önálló tanulás nagy önfegyelmet, jó időbeosztást, önállóságot igényel a gyermektől.
Segítő együttműködésüket köszönöm, vigyázzanak magukra!
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