Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Fontos
tudnivalók

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 2019/2020-as tanév hátralévő időszakáról:

A tanítási év a 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében továbbra is a
tantermen kívüli, digitális munkarend szerint folytatódik június 15-ig.
A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete 1.§ (1) bekezdése
értelmében egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók
felzárkóztatása céljából 2020. június 2-15. időszakban. Minden pedagógus
jelezni fogja, hogy mikor milyen foglalkozást tart iskolánkban, és kik azok,
akiknek a megjelenésére számítanak.
A járványügyi helyzet alapos indoknak minősül, ha a szülő azt kéri, hogy a
gyermeke otthon maradhasson.
A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete 1.§ (2) bekezdése
értelmében felügyeletet szervezünk 2020. június 2 – 26. időszakban.
Kérdőívek segítségével mérjük fel az igényeket. Felhívjuk a figyelmüket
arra, hogy amennyiben a 2020. június 2-15. időszakban igénylik a
felügyeletet, gyermekükneknek továbbra is kötelessége órarend szerint a
digitális oktatás követelményeinek eleget tennie! Ezért a felügyelet
idejére magával kell hoznia azokat az eszközöket, amelyeket otthon is
használt a felkészüléshez, mert iskolánk ezeket nem tudja biztosítani a
számára.
Szájmaszk használata ajánlott!
A 2020. június 2-15. időszakra itt találják a kérdőívet:
https://www.survio.com/survey/d/P9C9A1S6U2L6W7U8X
2020. június 16-19. között az eddigi évekhez hasonlóan napközis tábort
szervezünk. Az ezen való részvételi szándékot itt jelezhetik:
https://www.survio.com/survey/d/Z9V9B2G8R4M6I5A4X
A 2020. június 22-26. időszakra a felügyelet igényüket itt jelezhetik:
https://www.survio.com/survey/d/T8A9C8Q0H6F1V1A5W

A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete 2.§ értelmében –
amennyiben igénylik a felügyeletet – az iskolákban 2020. június 26-áig
az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell
biztosítani. Az erre vonatkozó igényfelmérést a kérdőívek tartalmazzák.
Kérjük, hogy a tartós tankönyveket az alsó tagozatosok 2020. június 11-én,
a felső tagozatosok pedig június 12-én hozzák vissza az iskolába 8-16 óra
között.
Tanévzáró ünnepélyt nem tartunk.
A bizonyítványokat 1-7. osztályig 2020. június 20-án az osztálytermekben
adjuk át az alábbiak szerint:
 800 – 830 a második, negyedik és ötödik osztályosoknak;
 830 – 900 az első, harmadik és hatodik osztályosoknak;
 1100 órakor a hetedik osztályosoknak
 Kérjük, hogy minden családból legfeljebb 1 szülő kísérje el a
gyerekeket. A szülők a bizonyítványosztás ideje alatt az udvaron
várakozzanak!
 Az egészségügyi szabályok betartása miatt az arcot eltakaró maszk
használata az intézmény területén minden diákunk és kísérője
számára kötelező!
Ballagást a nyolcadikos diákjaink számára a tanév rendjében meghirdetett
időpontban, június 20-án 10 órai kezdettel tartunk, ők ekkor kapják meg a
bizonyítványukat is. Az ezzel kapcsolatos részletekről később
tájékoztatjuk nyolcadikosainkat és szüleiket.

Nemesvámos, 2020. 05. 25.
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