Tisztelt Szülők!
A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatával a koronavírus miatt a köznevelési és
szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről döntött.
Az emberi erőforrások minisztere a 3/2020. (III. 14.) EMMI határozatában a tantermen kívüli
digitális munkarend bevezetéséről intézkedett.
Mindezek alapján tájékoztatom a Szülőket, hogy az új munkarend értelmében a tanulók
oktatási céllal nem látogathatják az iskolát. A tanítási, tanulási folyamat a pedagógusok és
a tanulók között online, vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történhet.
A Kistokaji Általános Iskolában március 16-tól a KRÉTA rendszert használjuk
elsődlegesen az új, tantermen kívüli digitális munkarendben. Ez már ismert a szülők
körében is, hiszen a tanulók előmeneteleléről is itt tájékozódhatnak. A KRÉTA rendszerben a
Házi feladatok funkció, valamint az e-Ügyintézés Üzenetek funkció alkalmas a gyors
átállásra. Természetesen az osztálytermi folyamatokra tervezett tanmeneteiket a
pedagógusoknak át kell dolgozni az új munkarendnek megfelelően, de igyekezni fogunk a
távoktatást amennyire csak lehet, hatékonnyá tenni.
Mivel általános iskolás gyerekekről van szó, a kapcsolattartás csak a szülők segítségével
történhet. Kérem, minden nap fokozottan figyeljenek a szülők a pedagógusok által küldött
információkra, tananyagokra, továbbítsák azt gyermekeik felé. Az ellenőrzés, értékelés
módszertanát is minél gyorsabban igyekszünk majd kidolgozni.
A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16-tól a szülők igényei alapján, nagyon
indokolt esetben a Miskolci Tankerületi Központ munkanapokon megszervezi a tanulók
kiscsoportos felügyeletét napközben. Kérjük, hogy csak azon szülők éljenek ezzel a
lehetőségét, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok,
valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Felhívjuk a szülők
figyelmét arra is, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint
ha otthon lenne a gyermek.
A Miskolci Tankerületi Központ számára hétfőn délelőtt meg kell küldenünk azon tanulók
számát, akiknek a szülők/törvényes képviselők nem tudják biztosítani a napközbeni – 8-17 óra
közötti – felügyeletet, és emiatt kérik ennek intézményi megszervezését.
Kérem a Szülőket, mielőbb, lehetőség szerint március 15-én 15 óráig a 46/ 222-270, vagy a
06/30 3595682 telefonszámon, vagy március 15-én 20 óráig a kistokaj.iskola@gmail.com email címen jelezzék ezt a kiscsoportos ügyeleti igényüket.
Március 16-án, hétfőn reggel iskolánkban fogadjuk ezen tanulókat.
A gyermekétkeztetés biztosítása önkormányzati keretek között valósul meg.
Kérjük, azon Szülőket, akik március 16-tól kérik iskolás gyermekük számára az étkezést,
március 15-én 18 óráig jelezzék az élelmezésvezetőnek a 06-205568117 telefonszámon.
Tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon nehéz helyzetben van mindenki. Szülők, családok,
gyerekek, pedagógusok olyan problémákkal kénytelenek szembenézni, amellyel még nem
találkoztak. Igyekezni fogunk minden segítséget megadni gyerekeinknek, s bízom benne,
hogy közösen sikerül megoldanunk ezt a feladatot is.
Kistokaj, 2020. március 15.
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