Turai Hevesy György Általános Iskola

Tura, 2020. 11. 13.
Tisztelt Szülők!
Néhány fontos információt szeretnék megosztani Önökkel.
Biztosan sokan értesültek róla, hogy a Turai Hevesy György Általános Iskola 6.a osztálya
járványügyi zárlat (karantén) alatt áll november 21-ig. Egy igazoltan covid fertőzött tanuló van
az osztályban.
A szükséges intézkedéseket megtettük.
Jelentésünk alapján a zárlatot a Nemzeti Népegészségügyi Központ rendelte el. Ebben az
esetben nincs mérlegelési jogunk. Minden esetben az érvényben lévő jogszabályok szerint
járunk el.
Az érvényes törvényi rendelkezések szerint a járványügyi zárlat csak a tanulókra vonatkozik,
családtagjaikra nem.
Az osztály a fent említett időszak alatt digitális oktatásban vesz részt.
Ezúton szeretném felhívni a tisztelt szülők figyelmét, hogy tudatosítsák gyermekeikben, hogy
a maszk szabályos használata az iskola közösségei tereiben kötelező! Sajnos sok esetben
figyelmeztetni kell erre a tanulókat. Kérem, gondoskodjanak róla, hogy a gyerekeknél minden
esetben legyen maszk!
Nagyon fontos, hogy Önök és gyermekeik is rendszeresen figyeljék a Kréta rendszerben
küldött üzeneteinket. Ez a kommunikáció hivatalos színtere.
Sok esetben azonban az üzeneteink Önöknek szólnak és nem a tanulóknak. Éppen ezért
üzeneteinket a gyermek gondviselőjének küldjük. Ezeket az üzeneteket azonban csak akkor
látják, ha a gondviselői jelszóval lépnek be a Kréta rendszer. A gondviselői jelszavakat a 2-8.
évfolyamos tanulók szüleinek az előző tanévben küldtük ki e-mailben, az 1. évfolyamos
tanulók szülei pedig a felvételi értesítő levél mellékleteként kapták meg.
A Kréta rendszert az iskola honlapjáról www.hevesytura.hu vagy a Play áruházból letöltött
KRÉTA Szülőknek alkalmazáson keresztül érhetik el a szülők.
A gyermekek használják a KRÉTA Tanulóknak alkalmazást!
Amennyiben elvesztették, vagy nem emlékeznek a szülői jelszóra kérem, jelezzék gyermekük
osztályfőnökénél és pótoljuk.

Fontos, hogy a tanulók ismerkedjenek a Kréta rendszeren belül található DIGITÁLIS
KOLLABORÁCIÓS TÉRrel, mert ha digitális oktatásban vesz részt gyermekük akkor ezen a
felületen keresztül kapják az órai- és házi feladatokat valamit itt valósulnak meg az online
tanítási órák is.
Több szülő jelezte, hogy gyermeke tartósan beteg (erről megfelelő igazolással rendelkezik)
és gyermeke számára - betegségéből adódóan - veszélyt jelent az iskolai közösség. Ezekben
az esetekben felvesszük a szülőkkel a kapcsolatot és tájékoztatjuk őket a teendőről. Szíves
türelmüket kérjük! Igyekszünk gyorsan megtenni a szükséges intézkedéseket!
Köszönjük együttműködésüket!
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