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Kedves Szülők!  

 

Kedves Szülők! 

 

Köszönöm azt a megértést, helytállást, energiát és akaratot, amit tapasztalunk az elmúlt, 

mindannyiunk számára nehéz időszakban az Önök részéről.  

 

A Covid 19 vírus miatt kialakult fokozott járványveszélyre való tekintettel a kormány 

rendkívüli intézkedés keretében 2021. március 8. és április 7. között az általános iskolák 

bezárásáról döntött.  

 

A mai napon megjelent az emberi erőforrások miniszterének 17/2021. (III.5.) EMMI 

határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes vészhelyzeti 

intézkedésekről, mely alapján az iskolákban 2021. március 8 – március 31. között a 

nevelés-oktatatás tantermen kívüli digitális munkarendben kerül megszervezésre.  

 

A tanév rendjében foglaltnak alapján 2021. április 1-6 között tavaszi szünet lesz.  

 

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. 03. 31. 

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. 

 

Munkatervünk alapján:  

 

2021. 04. 07. Tanítás nélküli munkanap lesz intézményünkben. 

 

Első tanítási nap intézményünkben: 2021. 04. 08. csütörtök 

 

 

A miniszteri rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket:  
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Tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sok szülő nehezen szervezi meg minden napjait. A 

gyerekek otthon, a szülők közül sokan dolgoznak a munkahelyen, mások távmunkában.  

Különösen nehéz, ha 3-4 gyerek is van a családban. Ebben a helyzetben kell helytállni a 

digitális oktatás keretei között az iskolában is a gyerekeknek.  

 

Most bízunk abban, hogy a digitális oktatás ezen időszaka, a kontaktusok számának 

csökkenése, a rendelkezésre álló védőoltások együttesen lehetőséget adnak arra, hogy mielőbb 

találkozhassunk itt az intézményben, és hosszú idő után a megszokott módon, napi iskolába 

járással folytatódhat az oktatás.  

 

Kérem, hogy ne aggódjanak! Az előző tanévben a digitális munkarend idején szerzett 

tapasztalataink segítenek abban, hogy zökkenőmentesen folytatódhasson az oktatás a digitális 

munkarend keretei között.  

 

Kérem, hogy a digitális munkarend ideje alatt az előforduló covid megbetegedésekről, 

karanténról tájékoztassák az osztályfőnököket, mert az adatszolgáltatási kötelezettségünknek 

most is eleget kell tennünk.  

 

Kérem továbbra is a kitartásukat, segítségüket! Higgyék el együtt ezen is sikeresen túljutunk! 

Kérem, hogy kérdéseikkel, tapasztalataikkal forduljanak bátran az osztályfőnökökhöz, hozzánk, 

hogy mi is ezáltal is fejlődni tudjunk. Szükségünk van a segítő szándékú visszajelzésekre. 

 

Kérem, hogy ismerjék meg a DIGITÁLIS OKTATÁS ESETÉRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOKAT, melyet iskolánk HÁZIRENDÜNK és az  INTÉZKEDÉSI TERVÜNK 

tartalmazza.  
 

Bízom abban, ha túl leszünk ezen a nehéz helyzeten, az itt tapasztaltak  újra, építő jelleggel 

hatnak majd közösségünkre. 

 

Vigyázzanak családjuk egészségére! Ne engedjék a gyerekeket közösségbe! Maradjanak 

otthon, hogy mielőbb újra az iskolában találkozhassunk. 

 

 

 

dr. Baloghné Mester Éva 

intézményvezető 

    

 


