
Kedves Szülők! 
 
Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr máj. 20-án ismertetett – a járványügyi helyzet változásaival 
összefüggő - döntése ismét új helyzet elé állította az iskolákat. A legújabb – jún. 2-tól érvényes - rendelkezések 
értelmében 

- a tanév végéig (jún. 15.) megmarad a tantermen kívüli, digitális oktatás rendje; 
- június 26-ig az iskoláknak gondoskodniuk kell a gyermekek felügyeletéről (jún. 15-ig „tanulást támogató 

tevékenység” szervezésével); 
- jún. 26-ig biztosítani kell az étkeztetést az ezt igénylő gyermekek számára; 
- tömeges rendezvények (pl. tanévzáró ünnepség) nem, de osztályonkénti összejövetelek (pl. 

bizonyítványosztás) megtarthatók. 
(Az idézett előírások közül az első kettőnek nyilvánvalóan nem nagyon lehet egyszerre maradéktalanul 
megfelelni, hiszen egy tanítótól például nehezen várható el, hogy egyszerre gondoskodjon az otthonukban (sok 
esetben a családi nyaralóban) digitális oktatásra vágyakozó gyermekekről, s az iskolaépületben az ő felügyeletére 
bízott nebulók – a „tanulást támogató tevékenység” szellemében való – foglalkoztatásáról.) 

A fentiek megfontolását követően Iskolánk vezetősége (a munkaközösség-vezetők bevonásával) az alábbi döntéseket 
hozta a tanév befejezését és lezárását illetően: 

1. Az iskolai munka fókuszán jún. 2. után sem változtatunk (a hátra lévő 10 „tanítási napra”), vagyis 
változatlanul a digitális tanrenden marad a hangsúly. 

2. A rendelkezéseknek megfelelően jún. 2-tól biztosítjuk a gyermekek felügyeletét, vagyis a „tanulást támogató 
tevékenységek” megszervezését azon családok gyermekei számára, kik ezt igénylik. 
Ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban a Szülők átgondolt döntést hozhassanak, érdemes az alábbiakat fontolóra 
venni: 
 Az iskolai felügyelet nem jelenthet fakultatív játszóházat. 
 A felügyeletünkre bízott gyermekeket 7.30 és 8.00 között tudjuk fogadni, eddig kell megérkezniük az 

iskolába (tehát a 8.00 és 12.00 közötti tanulási idő védett idő, nincs lehetőség az „átjárásra”). 
 A gyermekek csoportos felügyeletét 14.00-ig tudjuk vállani (a 12.00 és 14.00 közötti idő az ebédelésre és 

némi játékra ad alkalmat), utána ügyeletet biztosítunk 17.00-ig. 
 A felügyelet ideje alatt az iskolai rendet nem a szokásosnál nagyobb szabadság, hanem - a járványügyi 

előírások betartásából adódóan - a megszokottnál óhatatlanul szigorúbb szabályok jellemzik majd. 
Tisztelettel kérjük, akik – értelemszerűen a fentiek vállalásával – igényt tartanak az iskolai felügyeletre, 
szerda (máj. 27.) délig jelezzék ezt emailben gyermekük osztályfőnökének. (A szervezés érdekében kérjük 
e határidő betartását.) 

3. Jún. 5-ig a megszokott munkarendben folytatódik az online tanítás, feladatokkal, számonkérésekkel. Az 
utolsó hét (június 8-15.) legelején még ugyan előfordulhat az év végi jegylezáráshoz kapcsolódó feladat, 
számonkérés, de alapvetően már a búcsúzásra, a tanévzárásra kerül a hangsúly. 

4. Bizonyítványosztásra (és egy tanévet lezáró „osztályfőnöki órára”) osztálykeretben fogunk tudni sort 
keríteni. (Az egész Iskolát érintő közös Te Deum tehát az idén sajnos elmarad.) 
Ennek pontos idejéről és módjáról, továbbá a könyvtári tankönyvek begyűjtéséről az egyes Osztályfőnökök 
adnak majd tájékoztatást. 

5. Az iskola nyári ügyeleti napjaival, majd a tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalók honlapunkon lesznek 
elérhetők alkalmas időben. 
 

 
A tanév hátralévő napjaira jó egészséget, tartalmas együttlétet és kapcsolataink felértékelődésének lehetőségét 
kívánom! 
 
Üdvözlettel: 
Nyáry Zsigmond igazgató 
 


