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Tisztelt Szülők! 
 
Május 10. hétfő az a nap iskolánkban, amikor 2 hónap után újra (közelítően) teljes létszámmal 
lesznek jelen a gyerekek és a pedagógusok az iskolában. A művészeti oktatás is jelenléti 
formában folytatódik néhány kivételtől eltekintve. Ezekről a zenetanárok egyenként 
egyeztetnek a Szülőkkel.  
 
Az alsó tagozatos gyerekek már 3 hete jöhetnek iskolába, de ez ténylegesen csak 60-70%-os 
jelenléttel valósult meg. Próbáltuk az otthon maradókat online foglalkozásokkal segíteni, hogy 
az online tanítás befejeződésével se maradjanak teljesen magukra.  
 
A felsős tanulók 2 hónap alatt belefáradtak, belefásultak az online oktatásba. Bízunk benne, 
hogy a jelenléti tanítással sikerül felrázni őket.  
 
A járványügyi szabályok jelenleg a március 8. előtti szabályokkal megegyezők. Az épületben 
tiszta maszk használatát kérjük a gyerekektől. Szünetekben az alsó és a felső tagozatos tanulók 
felváltva használják az udvart a zsúfoltság elkerülése miatt. Az épületben sokat fertőtlenítünk. 
Közösségi programokat jelenleg nem tudunk tartani. Külsös vendégeket akár 1-1 osztályt érintő 
programokhoz sem fogadhatunk még. Az iskolába csak tünetmentes gyermekek jöhetnek. 
Betegség esetén feltétlenül szóljanak a házi gyermekorvosnak, a további teendőket ő határozza 
meg. 
 
Önöknek továbbra is van mérlegelési lehetőségük, hogy a jelenlegi helyzetben otthon akarják-
e tartani a gyermeküket. Ez hétfőtől különösen nehéz döntés, hiszen már nem tudjuk az otthon 
maradókat online foglalkozásokkal segíteni. Csak a Kréta felületet olvasható órai munka és házi 
feladat bejegyzésekre tudnak az otthoni tanulás során támaszkodni. Ez különösen az alsós 
tanulók szempontjából jelent nehezített pályát, de a felsősöknek sem könnyű ilyen akadályt 
megugrani.  
Ha úgy ítélik meg, az alsós tanulók esetében a korábbi otthontanulási kérelmek még 
érvényesek, a felsős tanulók otthontartásához pedig írjanak nekem a klik.urom@gmail.com 
címre. Kérelmükben legyenek szívesek nyilatkozni, hogy gyermekük otthoni felkészítését 
vállalják. 
A kérelemmel otthon maradó tanulók hiányzását igazoltnak tekintjük. A hiányzások számával 
kapcsolatos szabályok ebben az esetben is érvényesek. 250 óra hiányzást elérve, ha nincs 
elegendő érdemjegye a gyermeknek egy-egy tantárgy osztályozásához, a pedagógus osztályozó 
vizsgát kérhet. Ennek megelőzéséhez fontos, hogy a távol lévő tanulók is küldjenek vissza a 
pedagógusoknak értékelésre otthon elvégzett feladatokat, illetve a pedagógus kérésére egyes 
tananyagokból számoljanak be online.  
 
Együttműködésüket köszönöm! Jó egészséget kívánok! 
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