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Tisztelt Szülők!  

A tegnap kihirdetett- és pár perce a Magyar Közlöny 2020. évi 42. számának, Kormány 

1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatában is megjelent - rendelet alapján 2020.03.16-tól 

 (hétfőtől) új munkarend (tantermen kívüli digitális oktatás) kerül bevezetésre 

határozatlan ideig, melynek kidolgozása folyamatban van. Ahogy a pontos információkat 

megtudjuk, tájékoztatjuk Önöket. 

Az új munkarendre való átállás bizonyosan több napot, rengeteg szervezést, és akár indulás 

utáni újra gondolást is igénybe fog venni, ezért kérjük a türelmüket, megértésüket! 

Az átállásig minden napra ajánljuk a gyakorlást és az ismétlést. 

Az indokolt esetben történő, nem tömeges kiscsoportos gyermekfelügyelet (Operatív Törzs 

szombati sajtótájékoztató) eljárásrendjére még nem érkezett ajánlás, ebben is megértésükre és 

támogatásukra számítunk, amíg biztonságos formában nem tudjuk ezt biztosítani. Az étkezéssel 

kapcsolatban még nincs pontos információnk. 

A pontos eljárásrend folyamatosan érkezik, erről igyekszünk naprakészen tájékoztatni 

Önöket! Addig is szíves türelmüket kérjük a kialakult, számunkra is új helyzet kezelésében.  

 

Kedves Gyerekek! 

HÉTFŐTŐL NE GYERTEK ISKOLÁBA! Lesz lehetőség, amikor el tudjátok 

vinni az iskolában maradt tankönyveket, füzeteket, de kérjük, ez NE 16-án hétfőn legyen. 

A hivatalos felületeken (www.sagsuli.hu, iskolai facebook) meg fog jelenni, hogy milyen 

ütemezésben lehet bejönni az iskolába, hogy elkerüljük a tömeget. 

A távoktatáshoz tanáraitokkal megtesszük az előkészületeket a jövő héten, amely nem csak a 

technikai háttér biztosításából áll, hanem sok egyéb körülmény átgondolásából, szabályok 

megalkotásából, leírásából. Így tudjuk biztosítani, hogy a tanév érvényes, eredményes legyen. 

A rendhagyó tanítási forma nem tanítási szünetet jelent, hanem egy másfajta tanulást, 

tanítást! Kérjük valamennyi diákunkat és szüleiket, hogy vegyék komolyan ezt az új módszert, 

a tanulás otthon is az első feladat legyen. Lesznek új megtanulandó tananyagok, lesznek házi 

feladatok, gyűjtőmunkák, de mindenhez pontos információt fogunk adni. Ez a helyzet most a 

felelős egymásra figyelésről is szól! A kijelölésre kerülő időszakokon kívül egyeztetés nélkül 

ne jöjjön senki az iskolába! Már több alkalommal kiderült, látható volt mások számára is, 

hogy diákjaink közösen sok mindenre képesek, most is ezt szeretnénk kérni - fogjunk össze, 

segítsünk egymásnak, és így biztos meg tudjuk oldani ezt a rendkívüli helyzetet. 

Vigyázzunk egymásra, vigyázzatok magatokra! Köszönjük mindenki segítő 

együttműködését. 
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