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Tisztelt Szülők!
A 2020. március 16. napjától megszervezendő tantermen kívüli digitális munkarenddel
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
A Kistokaji Általános Iskolából a mai naptól – ahogyan azt már az előző levélben is jeleztem
– a KRÉTA rendszeren keresztül kapják meg a tanulók minden nap a tananyagot.
A tantestülettel egyeztetve egyenlőre a KRÉTA e-Ügyintézés Üzenetek funkciót
használjuk, hiszen ez a felület alkalmas arra, hogy külön dokumentumokat (tanulást segítő
feladatlapokat, vázlatokat) is feltöltsünk rá. Lehet, hogy nem minden okos telefon alkalmas a
funkció kezelésére, de a PC-k igen. Minden szülőnek van hozzáférése a KRÉTA
rendszerünkhöz, de akinek esetleg új jelszóra lenne szüksége, az osztályfőnöknek jelezze ezt
feltétlenül, s ezt követően generálunk számára új hozzáférést.
Fontos, hogy minden Szülő tájékoztassa gyermekét arról, hogy nincs tanítási szünet,
szükséges a napi, rendszeres tanulás, ahogyan ezt mindig is elvártuk a gyerekektől.
Minden pedagógus a napi órarendjének megfelelően tölti fel a gyerekek számára az
egyéni tanulást segítő programot minden nap 18 óráig. Ez legyen a támpont a másnap
délelőtti otthoni tanuláshoz. Ezen a héten többségében ismétlő, gyakorló feladatokat kapnak a
tanulók, teszteljük mi is a felületet, de kérem, vegye mindenki komolyan ezeket a feladatokat.
Az osztályok facebook csoportjai alkalmasak arra, hogy ott a szülők kérdezhetnek az
osztályfőnököktől, akik szükség szerint a szaktanároknak továbbítják a kérdést, kérést,
válaszolnak az esetlegesen felmerült problémákra a tantermen kívüli digitális munkarenddel
kapcsolatban.
Kérem azokat a Szülőket, akik nem tudják gyermekeik számára biztosítani ilyen módon az
otthoni tanulást, mielőbb jelezzék a 46-222 270 iskolai telefonszámon, vagy a
kistokaj.iskola@gmail.com iskolai e-mail címen.
Az iskola munkaidőben (700 – 1600) folyamatosan nyitva van. Aki szeretné elvinni gyermeke
iskolában maradt tanszereit, felszerelését, megteheti.
Kedves Szülők!
Közös érdekünk, hogy mindenki egészséges maradjon. Jelenlegi információink szerint ennek
érdekében az egyik legfontosabb teendőnk, hogy lehetőség szerint maradjunk otthon.
Különösen fontosnak tartom most ezt hangsúlyozni a gyerekeink egészsége érdekében. A
tantermen kívüli oktatás elrendelésével a gyerekek szabadabban gazdálkodhatnak idejükkel.
Javaslom, ne engedjük meg nekik, hogy találkozgassanak egymással, a faluban együtt
sétálgassanak, esetleg a nagyobbak Miskolcra is utazgassanak, hiszen ezzel veszélyeztetik
saját és mások egészségét is.
Kistokaj, 2020. március 16.
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