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Ikt. szám: 96/2020
Kedves Szülők és Diákok!

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a
köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (III.14.) Korm.határozatban, valamint az
emberi erőforrások miniszerének a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020.
(III.14.) EMMI határozatban az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül
megszervezésre. Fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg nem rendkívüli iskolai szünetről van szó, hanem egy
más rendszerű oktatásról. Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatás
célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a
tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik. A tantermen kívüli,
digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat,
közös programokat. A gyermekek ténylegesen maradjanak otthon, nem a bandázás, nem az összejárás
időszaka következik most, hanem szigorú otthonmaradás.
Levelünket kérem tekintse a Bajai Szentistváni Általános Iskola hivatalos közleményének és a benne
megfogalmazott kérdésekre szíveskedjen 24 órán belül válaszolni: a válaszokat kizárólag a
titkarsag@szamk.hu e-mail címre várjuk.
Együttműködésük jelen esetben különösen fontos, segítőkészségüket előre is köszönjük! A következő
időszakban a kapcsolattartás másik alapvető eszköze lesz az iskolánk által használt KRÉTA rendszer, így
kérek mindenkit, hogy belépéshez szükséges adataikat pontosítsák osztályfőnökeikkel.
Minderre azért van szükség, hogy a 2019/2020-as tanévet teljesíteni tudjuk. A következő napokban
iskolánk pedagógusai nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy korszerű pedagógiai
módszerekkel, a digitális eszközöket is igénybe véve tanítsák az Önök gyermekeit. Ahhoz, hogy ez a
munka hatékony legyen Önöknek, szülőknek kiemelt szerepe van. A közös munka elkezdéséhez
iskolánknak szüksége van bizonyos információkra. Kérjük, hogy az alábbi kérdésekre történő válaszadással
segítse munkánkat!
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GYERMEKEM/GYERMEKEIM NEVE ÉS OSZTÁLYA:

1. Van-e internet kapcsolatuk, illetve megfelelő-e, hiszen ezen a csatornánk keresztül kell a
tananyagot kiküldenünk? (dokumentumok küldése-fogadása, Skype vagy egyéb megosztó
csatornák használata, videofilmek letöltése)

2. Tisztában van-e Ön és gyermeke a biztonságos internethasználattal?

3. Amennyiben az előző kérdésre „nem” a válasz, kérnek-e ebben segítséget?

4. Milyen eszközök állnak rendelkezésére a tananyag elsajátítására? (okostelefon, tablet, laptop,
számítógép)

5. Van-e minden tantárgyhoz tankönyvük? (Ha nincs, kérjük írja le, hogy mi hiányzik!)

Baja, 2020. március 16.

Gugán Antal
intézményvezető

