
Tisztelt Szülők! 

Kedves Gyerekek! 

 

Ezúton tájékoztatjuk a Kedves Szülőket és Tanulókat, hogy 2021. március 4-én Orbán Viktor 
Miniszterelnök Úr valamint az Operatív Törzs a koronavírus ismételt terjedésének lassítása 
érdekében korlátozó intézkedéseket jelentett be, melyekről március 5-én az Emberi 
Erőforrások Minisztere kormányrendeletben rendelkezett. 

A nevelési-oktatási intézményekkel kapcsolatos döntések a következők: 

Az iskolákban a nevelés-oktatás 2021. március 8-tól 2021. március 31-ig tantermen kívüli, 
digitális munkarendben kerül megszervezésre.  

A tavaszi szünet a tanév rendje szerint 2021. április 1-6. között lesz. 

A tavaszi szünetet követően az első tanítási nap: 2021. április 7. szerda. 

Kérjük, hogy amennyiben van olyan diák, aki nem rendelkezik digitális oktatáshoz szükséges 
megfelelő eszközzel, jelezze osztályfőnökének. Ebben az esetben az iskola- a szülővel kötött 
szerződés alapján- igyekszik a kéréseknek eleget tenni. 

 

A digitális munkarend szabályai az általános iskola alsó és felső tagozatán: 

1. Intézményünkben az oktatás a TEAMS felületen keresztül történik. A felülethez 
minden tanulónak van hozzáférése. 

2. A KRÉTA felületén minden az eddig megszokottak szerint történik: tanórák anyaga, 
házi feladatok beírása, hiányzások vezetése, értékelés… 

3. Az oktatás hétfőtől péntekig 8-16 óra között zajlik.  
4. A tanulók az órarendjüknek megfelelően készülnek a tanítási napra.  
5. A tananyag elsajátítása: a tanórák 2/3-a digitális formában, másik része a TEAMS 

felületre feltöltött tananyag önálló feldolgozásával történik az órarend szerint. A 
szaktanárok előre tájékoztatják a tanulókat az online órák időpontjáról (online 
órarend). Az online órákon a megjelenés kötelező!  

6. Az órákról való távolmaradás esetén a tanulót hiányzóként jelöljük. Igazolásként az 
e-naplóba feltöltött szülői igazolást vagy orvosi igazolást fogadjuk el. Az igazolások 
benyújtására a Házirend szerinti határidő vonatkozik. 

7. Minden tanuló érdeke, hogy a feltöltött tananyagot illetve az online órán leadott 
tananyagot feldolgozza, megtanulja. A tananyag kiosztása, visszaküldése naponta 8-
16 óráig lehetséges. 

8. A számonkérés a digitális oktatás alatt is megtörténik. Ennek lehetséges formái: 
online dolgozatírás, online szóbeli felelet, tesztek, projekt feladatok, házi dolgozatok. 
A számonkérésekkel kapcsolatban a Pedagógiai Program és a Házirend szabályai 
érvényesek. 

9. Tanulószobát a digitális munkarend alatt nem szervez az intézmény. 



10. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának 
megváltoztatása. Tanítani és tanulni kell, és nagyon fontos, hogy a gyerekek 
ténylegesen otthon maradjanak és tanuljanak. 

11. Az esetleges kérdésekkel, problémákkal az osztályfőnököt, az illetékes szaktanárt 
lehet keresni. 

Elérhetőségek: 

-A KRÉTA és TEAMS felület hozzáférésével kapcsolatos problémák esetén: 

rendszergazda@kardosiskola.hu 

-Egyéb probléma esetén kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az osztályfőnökökkel. 

 

Az intézmény vezetőségének elérhetőségei: 

- Gábor Melinda mb. intézményvezető: igazgato@kardosiskola.hu 
- Plausin Istvánné intézményvezető-helyettes: ighfelso@kardosiskola.hu 
- Duleba Éva intézményvezető-helyettes: ighalso@kardosiskola.hu 

 

Az előttünk álló időszak mindenkinek egyaránt nehéz lesz. 

Kérünk mindenkit, hogy legjobb tudása szerint, türelemmel végezze a feladatokat! 

Bízunk abban, hogy zökkenőmentesen, sikeresen zárjuk a digitális oktatást, és áprilisban 
egészségesen újra találkozunk! 

Kitartó munkát, jó egészséget kívánunk mindenkinek! 

 

Szigetszentmiklós, 2021. március 5. 
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 Mb. intézményvezető 


