Tisztelt Szülők!
Az alsó tagozatos tanulókat érintő jelenléti oktatás április 19-i bevezetése miatt az alábbi
intézkedéseket hoztuk annak érdekében, hogy minél biztonságosabbá tegyük a gyermekek és
a kollégák iskolában történő benntartózkodását.
A következőképpen szervezzük meg a tanítást az iskolában tartózkodó osztályoknak a
következő három hétben:
1. Minden osztályt két csoportra bontunk annak érdekében, hogy a megfelelő
távolságtartásnak eleget tudjunk tenni. Az 1-2. évfolyam bontott csoportjai az első
emeleten, a 3-4. évfolyam a második emeleten kerül elhelyezésre. A gyerekek a következő
három hét tanítási óráin (testnevelés óra kivételével) mindig ebben az adott teremben
lesznek.
2. A szülő írásbeli kérésére – melyet kérünk a thokoly@thokoly.hu e-mail címre elküldeni engedélyezem a távolmaradást a tanítási órákról. Ez a távollét igazolt hiányzásnak számít.
Ebben az esetben a jogszabályban rögzített feltételek az irányadóak!
3. Az eddigi órarendet, csoportbontást felfüggesztjük, helyébe ideiglenes órarend lép életbe.
A lényege: az 1-2. évfolyamon napi 4 órát + ebédet tartunk meg, a 3-4. évfolyamon
napi öt órát + ebédet tartunk meg.
4. A csoportokban pedagógus kollégáink irányítják az órai tevékenységet. Elsősorban a
magyar, matematika, környezet és angol órák minél nagyobb arányú megtartása a célunk.
Ezt igyekszünk az új órarend beosztásával megvalósítani.
5. Az ebéd utáni órákban felügyeletet látunk el, jó idő esetén a szabad levegőn.
6. Azt kérjük, hogy amennyiben megoldható, akkor az ebéd után a gyerekek
hazamehessenek. Amennyiben mégsem, nekik mind a felügyeletet16.05 - ig, mind az
ügyeletet a szokott időig 17.00-ig biztosítjuk.
7. Kérem, amennyiben gyermeküket haza tudják vinni ebéd után, vagy egyedül hazamehet a
gyermek ebéd után azt mindenképpen írásban jelezzék a gyermekük osztályfőnökének.
8. Reggel a szokás szerint 7:00-tól van ügyelet az iskolában.
9. A benntartózkodás alatt a maszk viselése kötelező a tanulók számára is. Ez a tanteremben
azután oldható fel ideiglenesen, amikor a gyerekek elfoglalják a helyüket és 1.5 m
távolságra vannak egymástól. Ekkor, amíg a helyükön tartózkodnak, levehetik a maszkot.
Továbbra is kötelező a maszk használata a közösségi terekben, folyosókon, mosdóban.
Szünetben, az udvaron nem kell maszkot viselniük a tanulóknak.
10. Minden eddigi korlátozás életben van, ezért kérjük ezek betartását! Szülő csak nagyon
indokolt esetben léphet az iskola területére, megfelelő egyeztetés után.
11. Az otthon maradó tanulók a tananyagban történő haladást a Teams megfelelő felületén a
kollégák által közzétett anyagok segítségével követhetik. Ez elsősorban, a hiányzókra
vonatkozó szabályaink szerint, a tananyag konkrét megjelölésével és a kiadott feladatok
felsorolásával történik.
A felső tagozatos osztályok, a rendelkezéseknek megfelelően, továbbra is az online oktatás
szerint haladnak.
Hajdúszoboszló, 2021. április 17.
Erdei Gyula igazgató

