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Kedves Diákok, Tisztelt Sziil k!

A Kormany I102l2a20.(III.14.) határozatÍban, valamint az emberi er források miniszterének
312020. EMMI hatfuozatáhan, az iskolakban a tantermen kívtili, digitális munkarend
bevezetésér l d nt<itt.

2a20. marcius 16. napját l az oktat -nevel munka tantermen kíviili, digitális munkarendben
keriilt megszervezésre. Ez az oktatás m djrínak megváltaz sát jelenti, amelynek keretében
továhbra is bixosítjuk a tanul k számátra a tanulás Alapt rvénybenrogzített lehet ségét. Ez a
munkarend sokkal nagyobb felel sséget, nálli tanulási képességet, jelent s figyelmet és j val
nagyobb szorgalmat kÓvetel meg a diríkokt l, de egyben lehet séget is teremt a j v re
vonatkoz an.

^z 
iu munkarend értelmében a tanul knak tilos a k znevelési intézmények oktatási célri

látogatása. A tananyag kijel<ilése, a tanulási folyarrtat ellen rzése és támogatasa a pedag gusok
és a tarrul k kozcitt online vagy egyéb, személyes találkozást nem igényl formában t rténik.
A tantermen kíviili digitális munkarend alatt a tanul k mindenképpen keriljék a nagyobb
csoportosta1á1kozásoh'at,k z<isprogramokat.

^z 
tlJ munkarendben tortén miik dés mindannyiunknak komoly kihívást jelent. KéaÚnk

minden szilot és tanul t, hogy k zcisen oldjuk meg ezt a gehéz feladatot, és tiirelemmel
haladjunk az ol<tatas' tanulás folyamataban| Ez egy veszélyhelyzetben hozott intézkedés, mely
hoz-zájaral a jarvarry miel bbi Iektizdéséhez. Kérem a sztil ket és diríkokat a határid k pontos
betartrísríra és a kapcsolattartási forumok - honlap' levelez rendszero Edmodo rendszer és a
rnÉrn napl - folyamatos figyelésére.

Az iskolában maradt felszereléseket ezer a héten 8 rát l 16 ráig minden nap át lehet venni.
Csoportos belépés az iskola éptiletébe nem lehetséges.

Az iskoláhan azirodu munkarend nem véitozik munkanapokon 8 és 1 6 rakiz tt a vezet ség
legalább egy taga mindig elérhet . Kérjiik személyesen csak nagyon indokolt esetben
keressenek benntinket.

Kívanok sok tiirelmet, kitartást és j egészséget! Vigyér;,zon mindenki családjétra, titrsaira és

magrára!

Kecskemét, 2020. március. 1 6.

K sz nettel és tisztelettel:

:<- ---
Dr. Tubak Istvan
igazgat


