
 
 

Tisztelt Szülők! 

 

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány 2020. március 16-tól tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetéséről döntött. Ez azt jelenti, hogy az oktató-nevelő munka tantermen kívül, digitális munkarendben kerül 

megszervezésre. Ez pusztán az oktatás módjának megváltoztatását jelenti, amelynek keretében a tanulók számára 

a tanulás lehetőségét biztosítjuk. 

Azonban ehhez a megváltozott körülményhez Önöknek is, a tanulóknak is, az iskolának is, a pedagógusoknak is 

alkalmazkodniuk kell. 
 

Mivel az új munkarend értelmében a tanulók az iskolát nem látogathatják, a nevelés-oktatás folyamata olyan 

formában fog történni, amely személyes találkozást nem igényel. Megnyugtatom Önöket, hogy pedagógusaink 

felkészültek arra, hogy a tananyag digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas a tanuló tanulmányi 

követelményeinek teljesítésére. Intézményünk pedagógusai a KRÉTA e-ellenőrzőn keresztül küldik a tanulóknak 

a tananyagot heti bontásban. Fontos, hogy minden szülőnek legyen KRÉTA hozzáférése, hiszen így tudja 

biztosítani gyermeke tovább haladását. Azok a tanulók, akik nem rendelkeznek internettel, digitális eszközzel, papír 

alapon postai úton kapják meg a feldolgozandó tananyagot. Az osztályfőnökök online fogják Önöket keresni a 

további információk és szervezések kapcsán. 
 

Nagyon fontos, hogy a tanulók ebben az időszakban kerüljék a csoportosulást, a közös programokat. Kérem 

Önöket, erősítsék ezt gyermekeikben! Felügyeletüket a szülők, családok bevonásával is megszervezhetik, de 

szigorúan kis csoportokban célszerű. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a 

legveszélyeztetettebbek. 

A gyermekétkezés tovább folytatódik, kérem, tájékozódjanak Nagyszénás Nagyközség hivatalos honlapján! Az 

önkormányzat tájékoztatása az étkezés lemondásával kapcsolatban a szülő kötelessége és felelőssége! 
 

Amennyiben az intézményben maradt taneszköz, megoldható, hogy a szülő elvigye, hiszen az intézmény 

nem zárt be, az ott dolgozók folytatják a munkát.  
 

Kedves Szülők! Az iskolavezetést hétfőtől-péntekig 8-16 óráig az iskolában elérik. Kérem, kérdéseikkel bátran 

keressenek bennünket. Kunstár Hajnalka és Szabóné Nyári Erika intézményvezető-helyettesek, vagy én, Závogyán 

Judit intézményvezető támogatva állunk a rendelkezésükre. Elérhetőségeink: 68/681-303 vagy +3630321 42 93, 

czaban.altisk.nszenas@gmail.com. 
 

 

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr szavait idézve: „Hangsúlyozom, hogy ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem 

az oktatás módjának megváltoztatását, amelynek keretében továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás 

Alaptörvényben rögzített lehetőségét. Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást 

jelent. Közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljük a nehézségeket. Ez egy veszélyhelyzetben 

hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez. Ezzel párhuzamosan tekintsük ezt 

a változást egy hatalmas innovációs lehetőségnek, melyből a lehető legtöbbet hozzuk ki gyermekeink, jövőnk 

érdekében!” 

 

Nagyszénás, 2020. március 16. 

 

       Závogyán Judit 

           intézményvezető 
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