Tisztelt Szülők!

A járványÜgyi helyzetre való

tekintettel 2020. március 16-tól kezdődően előre nem látható ideig,,tantermen kívÜli
digitális munkarend" lesz érvénybenaz ország nevelési-oktatási intézményeiben, így a mi iskolánkban is.
Kérem a szülőket, hogy 2O2O.03.16-án már ne jelenjenek meg a tanulók az oktatási intézményben.
Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézményoktatás célúlátogatása. A tananyag
kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb,
személyes találkozást nem igénylő formában történik'
Kérem a szÜlőket, hogy a tantermen kívÜli, digitális munkarend időtartalma alatt a tanulók lehetőleg kerÜljék a
nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával,
kis csoportokban célszerű megszervezni.

Tanáraink már készülnek a digitális tanításra, mindent meg fognak tenni azért, hogy diákjaink ebben a nehéz

helyzetben is megfe|elő oktatásban részesüljenek. A felkészülésegy-két napot igénybe fog Venni, de a teendőkről az
osztályfőnök különböző csatornákon (szülői levelezőlista, e-kréta, belső osztálycsoportok, telefonon keresztÜl)
értesítéstkÜldenek Önöknek, a diákoknak. Kérem, mindenféleképpen jelezzék, ha az internetes elérésegyáltalán
nem valósítható meg!
Amennyiben a köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók közül a szülők/törvényes
képviselők nem tudják biztosítani a napközbeni - 7.30-16.30 óra közötti _ felügyeletet, emiatt kérhetik ennek
intézményimegszervezését a hevesviskola.tura@gmail.com e-mail címen, Vagy az intézmény Hevesy úti
telefonszámán a +36 30 253 58].3-as telefonszámon. (A telefonszám 2020.03.16. 7.30-tól él.) A felÜgyelet az 1'. és2.
osztályos tanulóknak a Park úton, a 3. 4. osztályosoknak a Tabán úton, a felsősöknek a Hevesy úton lesz a gyÜlekező.
lnformációként szükséges megadni, hogy étkező-e Vagy ingyenes étkező-e a tanuló. Minden esetben csak ebédet
tudunk biztosítani egyszer használatos edényben. A tízórairól, uzsonnáról a szülőnek kell gondoskodnia. Szeretném
felhívni a szÜlők figyelmét, hogy csak a legszÜkségesebb esetben vegyék igénybe a kiscsoportos felügyeletet, s csak
az egészségesgyermekek, mert kiscsoportos felÜgyelet esetén is nagyobb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a
gyerek.

Azok a tanulók, akik ingyenes étkezők és igénylik az ebédet, szintén a fenti e-mailen illetve telefonszámon
jelezhetnek' ltt meg kell adni, hogy mely napokra kérik, illetve csak az étkezéstmegelőző nap 9 óráig adhatják le
rendelésÜket. Utána nem áll módunkban fogadni a rendelést, mert az alapanyagok beszerzésétmeg kell kezdeni. Az
átvételegyszer használatos edényekben történik és otthon lehet elfogyasztani, mert az oktatási-nevelési
intézményekben nem történhet étkeztetés.Az átvétel helye a Hevesy utcai épületnél lesz. Az épÜletbe nem szabad
bemenni, hanem a nagykapun keresztÜl az ebédlő ablakánál lesz az ebéd kiosztása 11 órától fél 12 óráig. Egy személy
jöjjön, és kérem, hogy egymástól a kettő méter távolságot tartsák be! Holnap, azaz2o2o'o3.].6-án hétfőn csak azok
kapnak étkezést, akik felügyeletet is igényelnek és ebédelősök, valamint akik eddig is igénybe vették a szünetekbeli
(téli, tavaszi,nyári, őszi)szociális étkezést. Akik fizetősek, és nem kérik az étkeztetést,a befizetett pénz nem veszik
el, hanem az újbóli iskolába járásnáljóváírásra kerÜl.
Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent. Kérek minden pedagógust, szÜlőt,
hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljÜk a nehézségeket.
segítségtjket és egyÜttműködésÜket

előre is köszönöm.
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Tusor Erzsébet
intézményvezető

