
Tájékoztatás a júniusi oktatásról, valamint a júniusi és augusztusi tanulófelügyelet szervezéséről 

 

Tisztelt Szülők! 

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat az online oktatási szakaszban. A tapasztalatokat a 

szülők, a diákok és a pedagógusok bevonásával június folyamán megbeszéljük. A tanulságokat 

levonjuk, ez eredményeket az új tanév elején ismertetjük. A következő tanévi munkarend 

szervezésekor a jó tapasztalatokat beépítjük, a hiányosságokat kijavítjuk. 

A kormányrendelet érvényben hagyja a digitális oktatási formát, de lehetőséget biztosít az iskoláknak 

arra, hogy a tanulókkal kiscsoportos formában felzárkóztató, szintre hozó, a megszerzett tudást 

megerősítő foglalkozásokat szervezzen. 

A fentiek alapján iskolánk június 2. és 15. között osztályonkénti csoportokban megszervezi az oktatást 

az elsőtől a hetedik évfolyamokig, ahol délelőtt (8.00 és 13.00 órák között) elsősorban az elméleti 

tárgyak (pl. írás, olvasás, számolás, matematika, magyar, nyelvek, hittan) délután testnevelés, rajz- és 

ének foglalkozások kerülnek sorra. A foglalkozásokra minden tanulónkat szeretettel hívunk és várunk, 

ugyanakkor jelezzük, hogy a részvétel önkéntes.  

A keddi napon ideiglenes „órarendet” kapnak a gyerekek. Étkezést a tanévben szokásos 

formában lehet igényelni. Jelentkezni a mellékelt űrlap alapján az osztályfőnöknek történő 

visszajelzéssel lehet május 27-én délig. 

Június 16-tól június 26-ig egész napos felügyeletet biztosítunk a tanulóknak. Ez alatt a tevékenységek 

tantermi foglalkozásokból (melynek része lesz az írás, olvasás, számolás gyakorlása is) és szabadtéri 

mozgásos játékokból állnak.  

Étkezést a tanévben szokásos formában lehet igényelni. Jelentkezni a mellékelt űrlap alapján az 

osztályfőnöknek történő visszajelzéssel lehet május 27-én délig. 

Június 17-én, szerdán délelőtt 11.00 órakor osztályonkénti tanévzárót tartunk, melynek keretében 

kiosztjuk a bizonyítványokat és jutalomkönyveket, elballagtatjuk a végzősöket. Erre az alkalomra 

minden tanulót várunk, ünneplőben. 

Tájékoztatjuk önöket arról, hogy az iskola egészét átfertőtlenítettük. Kérjük, hogy a gyerekek 

hozzanak magukkal védőfelszerelést, továbbá, hogy a mosdókban elhelyezett kézfertőtlenítőt 

rendszeresen használják. 

Már most jelezzük a szülőknek, hogy augusztus utolsó hetében – osztályonkénti vagy 

évfolyamonkénti beosztással – napközit és a következő tanévre előkészítő foglalkozásokat 

szervezünk. A részleteket a honlapunkon augusztus közepén közzétesszük. 

Pannonhalma, 2020.05.25. 

 

     Turbók Arnold Bertalan, igazgató 


