Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A „Koronavírus” - fertőzés terjedésének lassítása, esetleges preventív megakadályozása,
elkerülése érdekében Magyarország miniszterelnökének 2020. március 13 - án tett bejelentése
és a vonatkozó Kormányrendelet értelmében
a Nyárády Mihály Általános Iskola 2020. március 16 - tól (hétfőtől) kezdődően előre nem
meghatározott ideig” bezár”!
Ezzel összefüggésben az alábbiakra hívja fel az iskola minden érintett figyelmét:
Az iskola ideiglenes bezárása idején a tanulók nem mehetnek/jöhetnek be az intézménybe!
A tanulók iskolában maradt taneszközeit, felszereléseit
2020. március 16 –án 9: 00 – 12.30 között vihetik haza!
Tisztelettel kérem a szülőket a megadott időpontban vigyék haza gyermekeiknek a
tanuláshoz nélkülözhetetlen iskolában felejtett felszereléseit.
Az Oktatási Hivatal ajánlásait figyelembe véve a következő napokban az intézmény
pedagógusai kidolgozzák a tantárgyi tematikákat, a feldolgozandó tananyagot, azaz mely
tananyagrészeket kell megtanulni a tankönyvekből, mely feladatokat kell megoldani a
munkafüzetekből, valamint azt, hogy miből és hogyan lesz majd számonkérés, beszámoló.
Ebben nagy szükségünk van az Önök következetes szülői magatartására, segítségére! Csak
együtt, egymást segítve lehetünk sikeresek!
Ha kis csoportos felügyeletre van szükség, lehetőség szerint ne az iskolában, hanem a szülők
egymás közt szervezzék azt meg. Az iskolában, pedagógus felügyelettel csak különösen
indokolt esetben, a szülő kifejezett igénye esetén lehetséges, amennyiben munkája
nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a
közellátás biztosításához! A felügyeletet 2020.03.16. hétfő 10 óráig kérhetik, mert az
intézménynek jelentési kötelezettsége van a fenntartó felé.
A digitális munkarendet hétfőn, nevelési értekezlet keretében dolgozzuk ki, ezt követően
fogunk jelentkezni ( KRÉTA, facebook, szórólap, honlap)!
• 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli digitális munkarendben
kerül megszervezésre.
• EZ NEM RENDKÍVÜLI SZÜNET!• TOVÁBBRA IS TANÍTANI, TANULNI KELL!

• A tantermen kívüli munkarend ideje alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos
találkozásokat!
• A szülők ne engedjék gyermekeiket csavarogni, a tanulók lehetőleg otthon tartózkodjanak!
• Az iskola épülete nem kerül bezárásra.
• Az intézmény vezetője minden nap (kivéve hétvége) munkaidőben 8.00- 16 00 ig. az iskolában
tartózkodik. (Ha ez valamilyen okból nem megoldható a helyettesítésre kijelölt személy van
jelen.)
• Az intézményünkben tovább folytatódik a rendszeres fertőtlenítés, takarítás.
• A gyermekétkeztetés biztosítása a településen önkormányzati feladat.
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• Telefonos elérhetőségünk minden nap 9.00-14.00 ig. (hétvége kivételével)
ISKOLA: 42-550-030, INTÉZMÉNYVEZETÉS: 20-315-1594.
Az új munkarendben történő működés, a tanév sikeressége mindannyiunknak komoly kihívást
jelent.
Kérjük mindenki türelmét, együttműködését, megértését ebben a nem mindennapi helyzetben.

Ramocsaháza, 2020.március 15.

Szegedi Imre Istvánné
intézményvezető

