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Tájékoztatás a digitális oktatási munkarend bevezetéséről

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket a koronavírus járvány miatt kialakított új, tantermen kívüli
digitális munkarend bevezetéséről, melyet Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős
államtitkár által kiadott közlemény alapján állítottam össze.
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális
munkarendben kerül megszervezésre. Ez nem rendkívüli tanítási szünetet jelent,
hanem az oktatás módjának megváltoztatását, amelynek keretében továbbra is
biztosítani fogjuk a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét.
Bejárás az iskolába
Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények
oktatási célú látogatása.
Az iskola épülete nem kerül bezárásra. Az iskolában mindig elérhető lesz az
intézményvezető vagy helyettese, akik az új munkarend megszervezésével
kapcsolatos feladatokat helyben látják el. Őket telefonon kereshetik kérdéseikkel.
A pedagógusok munkavégzésük érdekében, az új munkarendhez szükséges helyi
digitális infrastruktúra használata céljából bejárhatnak az iskolába, ahonnan
szervezhetik a tananyagok online átadását.
A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a szülő igénye alapján,
indokolt esetben biztosítani kell a gyerekek felügyeletét, melynek megszervezése
kiscsoportokban az Érdi Tankerületi Központ szervezésében történik. Kérem, a
lentebb leírt sorok alapján jelezzék az iskola e-mail címére, hogy igénybe veszik-e a
tanulói felügyeletet.
Hétfőn a reggeli ügyelet működik 6.30-tól, melyet szintén indokolt esetben lehet
igénybe venni. A további napokon 8-16 óráig tartunk ügyeletet.
Az iskolában hagyott felszerelések hazaviteli lehetőségét hétfőn 7-12 óráig
biztosítjuk.
Az oktatás módja
A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok
és a tanulók között online (elsődlegesen a Kréta rendszerben) vagy egyéb, személyes
találkozást nem igénylő formában történik. Ennek megszervezésére a nevelőtestület
hétfőn rendkívüli értekezletet tart. Az általunk kidolgozott és alkalmazott online
oktatásszervezési formáról később részletesen tájékoztatjuk Önöket. Az oktatás
szervezése oly módon történik, hogy a tananyag átadása alkalmas legyen a tanulók
tanulmányi követelményeinek teljesítésére.
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Otthon tartózkodás
A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a
nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők,
családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A
gyermekek felügyeletét nem javasolt nagyszülőkre bízni, hiszen ők a
legveszélyeztetettebbek.
Gyermekétkeztetés biztosítása
A gyermekétkeztetés az önkormányzat feladata. Abban az
gyermekfelügyeletre kerül sor, az étkezés biztosított lesz már hétfőn is.

esetben, ha

Kérem, hogy 2020.03.16 ─ 2020.03.27. közötti időszakra a felügyelet (+étkezés)
iránti igényt 2020. március 16. (hétfő) 1000-ig szíveskedjenek jelezni az iskola
titkárságán - elérhetőség: titkarsag@aranybatta.hu tel: 355-013, vagy a 06-30/2426838 telefonszámon
és
a GEI
06-70/622-6004 telefonszámán
ill. gei@mail.battanet.hu e-mail címen.
2020.március 14-től az eddig leadott étkezési igények törlődtek.
A gyermekek étkeztetése azonban hétfőtől nem történhet a helyi étkezőben. Ez
ügyben az Önkormányzattal hétfőn egyeztetünk.
A rászorultsági alapon (rendszeres gyermekvédelmi támogatás) ingyenes étkeztetésű
tanulók ellátása ingyenes és folyamatos. Kérem a szülőket, hogy ennek igényét is
feltétlenül jelezzék a megadott időre.
Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent. Kérek
minden kedves Szülőt, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot és türelemmel
viseljük a nehézségeket. Ez egy vészhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely
hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez.
Együttműködésüket, megértésüket kérem.
Százhalombatta, 2020. március 15.
.
Tisztelettel:
Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető

