Tisztelt Szülők!

A napokban kihirdetett, a koronavírus járvány
aktuális helyzete kapcsán hozott enyhítő
szabályozások
kapcsán
az
alábbiakról
tájékoztatom önöket, egyben kérem a lent
leírtakban szíves közreműködő segítségüket.

A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete szabályozza az iskolák 2020. júniusi működését.
Ennek értelmében pl.:
 Az iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális
munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai
alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.
 2020. június 2. és 2020. június 26. között az iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A
felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató
foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.
 Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai
szerint kell biztosítani. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei
gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.
Intézményünkben a következő napok, hetek eljárásrendje a jogszabályok alkalmazásával a
következő:
A tanulói felügyeletet igénylők részére a szokásos ügyeleti rendben és időtartamban biztosítjuk a
felügyeletet. Kérjük a szülőket, hogy ilyen irányú igényüket a felügyelet előtt két munkanappal
legyenek szívesek a Kréta rendszeren vagy e-mailen keresztül jelezni az osztályfőnököknek, hogy
a felügyeletet meg tudjuk szervezni.
Lehetőség van arra, hogy ha az iskola vagy a pedagógus szükségét látja, az elmúlt hónapok
tudásának megerősítése céljából felzárkóztató jelleggel kiscsoportos konzultációt, egyéni
felkészítést tartson a pedagógus felzárkóztató, tanulást támogató tevékenység formájában.
Amennyiben megítélésünk szerint az önök gyermekének szüksége lenne ilyenre, azt mi is az
osztályfőnökökön keresztül jelezzük önök felé.
A tanulói felügyelet időszaka alatt általunk szervezett esetleges egyéb foglalkozásokról szintén előre
értesítjük az érintetteket.
Az intézménybe történő belépés szabályai a mindenkori járványügyi helyzetet, jogszabályi
előírásokat követi, így iskoláinkban a helyi körülményekhez igazodva kerül meghatározásra a
tanulók felügyeletre történő beérkezésének és távozásának módja (pl. mely bejáratokon, milyen
kontroll után, milyen egyéni védőeszközök - pl. szájat és az orrot eltakaró eszköz mint orvosi maszk,
sál, kendő megléte stb.). A jelenlegi helyzetben kérjük, hogy szülők az iskolaépületekben ne
tartózkodjanak!
A tanulók számára a lentebb részletesen leírtak szerint biztosított a napközbeni étkeztetés. Kérjük a
szülőket, hogy étkezési igényüket is két munkanappal korábban legyenek szívesek jelezni a
megadott telefonszámon továbbá az osztályfőnököknek is, hogy az étkezést és annak
felügyeletét is meg tudjuk időben szervezni.

Tanulói étkeztetés:
Intézményünk mindhárom iskolájába, így
- a Czina Sándor Tagintézménybe,
- a Rákóczitelepi Tagintézménybe és
- a Vörösmarty Székhelyintézménybe
járó tanulók étkezésével kapcsolatos igényeiket az egyszeri vagy háromszori igény jelzésével és a
kezdő nap megadásával egységesen az alábbi elérhetőségeken tudják megrendelni illetve
lemondani:
2020. május 29-ig:
+3668/411-979,
2020. június 02-től:
+3668/411-049,
(telefonon munkanapokon 8:00 és 12:00 között, amit most a visszaállás ideje alatt kérünk, hogy két
munkanappal korábban tegyenek meg, és a telefonos hivatalos étkezési igénybejelentés mellett
értesítsék az osztályfőnököt is).
Tanulóink számára az ebédek saját iskoláik tálalókonyháiban, ebédlőiben az alábbi időpontok
között fogyaszthatók el:
2020. május 29-ig az ebédek dobozos elvitelének időpontjai továbbra is:
 Czina Sándor Tagintézmény:
11:30-12:30
 Rákóczitelepi Tagintézmény:
11:30-13:00
 Vörösmarty Székhelyintézmény:
11:00-12:00
2020. június 02-től minden iskolánkban:
 A tanulói felügyeletet kért tanulók étkezése
 A csak étkezést igénylő tanulók étkezése
között lehetséges.

11:30-12:30
12:30-13:30

Az étkezés az alábbiak szerint történik:
 az ételek elfogyasztása helyben történik, elvitelre nincs lehetőség,
 az ebédlőkben/tálalókonyhákon kizárólag az arra jogosult személyek tartózkodhatnak (pl.
hozzátartozók nem),
 a Rákóczitelepi Tagintézményünkbe járó tanuk közül aki az Eötvös ebédlőben ebédel, ők most
is ott ehetnek, de csak kizárólag az arra jogosult gyermek tartózkodhat az ebédlőkben
(hozzátartozók itt sem),
 az étkezések az ügyeletes pedagógusok, asszisztensek felügyelete mellett, az ő utasításaik
betartásával történik,
 étkezés megrendelés lehetséges a Speciális Ételek Konyhájától (SPÉKO) is,
 tanulói felügyelet esetén lehetséges a háromszori étkezés megrendelése, csak étkezést
igénylők esetén a napi egyszeri, ebéd biztosított.

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!
A mihamarabbi személyes találkozás reményében kívánok további eredményes tanulást és jó
egészséget mindenkinek.
Orosz László
intézményvezető igazgató

