
 

 
Ikt.sz.: 75-2/2020. 

Tárgy: tájékoztatás a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséről 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Rendkívüli helyzetben rendkívüli felelősségre és együttműködésre van szükség valamennyi 

érintett fél: pedagógus, szülő és tanuló részéről. Az előttünk álló időszakban jelentősen 

átalakul korábbi életvezetésünk, magatartási formánk, időbeosztásunk, munkahelyi 

jelenlétünk. 

A 1102/2020. (III.14) kormányhatározat és a 3/2020. (III.14.) EMMI határozat alapján a nevelő-

oktató munkánkat érintően arra törekszünk, hogy az új helyzetben tanulóink megfelelően 

tudjanak haladni, s sikeresen lezárhassuk a 2019/2020. tanévet. A következő napokban ennek 

figyelembe vételével alakítjuk ki új nevelési-oktatási módszereinket, hiszen nem szünet lesz, 

hanem új oktatási forma lép életbe.  

 

A sok probléma mellett máris találunk bizakodásra, előrelépésre okot adó tényeket: 

 Folyamatos egymásra történő odafigyelésre és türelemre lesz szükség mindannyiunk 

részéről. 

 A szülők több időt tölthetnek intenzívebb együttléttel gyermekeikkel. 

 Lehetőséget kapunk a szorosabb együttműködésre egymással, az állami irányító 

szervekkel. 

 Az oktatásban a pedagógusok, a szülők és a tanulók is új munkaformákat sajátíthatnak 

el, innovatív megoldásokat találhatnak. 

 Tanulóink – az eddig sokat kritizált infokommunikációs eszközök nem megfelelő 

használatáért – a rendelkezésükre álló okostelefonokat, tableteket, számítógépeket 

érdemi módon használhatják ahhoz, hogy a tanév követelményeit teljesíteni tudják. 

 



Intézkedéseink: 

1. Hétfőn a nevelőtestület meghatározza az otthoni felkészülés és számonkérés formáit, 

módjait, amiről kedden a honlapon és az osztályfőnökök a facebook-csoportokon 

keresztül tájékoztatást adnak. 

2. Hétfőtől életbe lép az otthoni tanulás.  

Javaslatunk: szülői jelenléttel és segítséggel a gyerekek időbeosztása igazodjon a 

korábban megszokottakhoz. Reggel 8 órakor kezdjék meg a közös tanulást, s 

negyedórás szünetekkel ezt délig folytassák. Az egyéb oktatási tevékenységeket (pl. 

rajzok készítése, beadandó dolgozatok elkészítése, szabadban történő testmozgás 

elvégzése) pedig a nap további részében végezzék. 

3. Hétfőn és kedden az előző heti tananyagok átismétlését kérjük. Szerdára minden 

tanulónak eljuttatjuk a következő napokban, hetekben feldolgozandó tananyagok 

tematikáját, az elkészítendő feladatok listáját. 

4. A művészetoktatással kapcsolatosan a következő hét végéig nyújtunk tájékoztatást. 

5. A pedagógusokat az általa megadott e-mail címen érhetik el a szülők és tanulók, velük 

azon keresztül kommunikálhatnak. 

6. Sok tanulónak az iskolában maradtak a felszerelései, tankönyvei, váltócipői. Kérjük a 

szülőket (csak őket, gyermekük nélkül), hogy ezeket hétfő délután vagy a keddi nap 

folyamán vigyék haza az iskolából! Az iskola ezeken a napokon 17.00 óráig, egyébként 

reggel ½ 8 és 16.00 óra között lesz nyitva. 

7. Az iskolában nem lesz étkeztetés. Az étkeztetést biztosító vállalkozóval és a jegyző úrral 

hétfőn egyeztetünk a továbbiakról. 

8. Azon tanulók napközbeni ellátásáról, akikről a szülők semmilyen körülmények között 

nem tudnak gondoskodni, s ezt igazolni tudják – egyeztetve a tankerületi központtal, 

akit a feladat megszervezésére a hatóság kijelölt –, a szerdai napon nyújtunk 

tájékoztatást.  

 

Pannonhalma, 2020. 03. 15. 

 

       Turbók Arnold Bertalan, igazgató 

 


