
Szülői tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatos szükségintézkedésekről  /03.14./1 

Tisztelt Szülők! 

 

A Kormány 1102/2020. (III.14.) Kormányhatározata és Maruzsa Zoltán államtitkár úr 
intézményvezetőknek szóló levele alapján a következő feladatokra hívom fel a figyelmüket! 

 
2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális 
munkarendben kerül megszervezésre: 
 
 

 a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében: 
 a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és 

a tanuló online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, 
 a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas 

legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére; 
 

Helyi intézkedések 

 Az iskola zárva lesz. Az ügyeket kérjük, hogy elektronikusan intézzék /telefon, e-mail, 
kréta/! A pedagógusok munkájukat otthonukból végzik. Az iskolában mindennap 8-16 óráig 
tartózkodik vezető. A technikai dolgozók és az oktatást segítő dolgozók szokásos rendben 
végzik munkájukat. 

 Az étkeztetés az önkormányzat feladata.  
Pécs: Hétfőn és kedden mindenkinek, aki korábban is az iskolában étkezett biztosított az 
étkezése (napközi vagy menza). Ezen a két napon csak a gyermekfelügyeletet igénylők 
fogyaszthatják el az iskolában az étkezéseket, a többiek éthordóban vihetik haza. (A 
napközisek a tízórait, ebédet és az uzsonnát.) Szerdától az étkezést igénylők a következő 
helyszíneken vehetik át az éthordókban az ételt: Éltes EGYMI, Köztársaság Téri, Vasas-
Hirdi, Apáczai, Komlói Úti iskolákban.   

 

 Hétfői napon azok jelenjenek meg, akiket az igazgató  szükségesnek tart, meg kell szervezni 
a távoktatást. Fel kell mérni, hogy van-e olyan pedagógus, aki az iskolában használná az 
informatikai eszközöket. Ha későbbiekben be kell menni a szaktanárnak az iskolába, akkor 
meg kell szervezni az informatikai eszközök fertőtlenítését. A Kollégák csak a 
legszükségesebb mértékig tartózkodjanak egy időben, egy helységben. Törekedjenek az 
elektronikus kapcsolattartásra! A pedagógus feladata a hétfő és keddi napokon az iskola 
nyitvatartási idejében az iskolai taneszközök átadása az otthon végzett tanulás 
támogatására. Itt elsősorban az alsós évfolyamok érintettek. 
 

 A kisgyerekes szülő (1-14 éves gyermek) munkabeosztását, ügyeleti beosztását úgy 
határozzák meg, hogy összeegyeztethető legyen a saját gyermeke felügyeletével. 
Pedagógus esetében ez nem érinti a digitális tanítást. (Az óvodák működésének 
felfüggesztése Önkormányzati hatáskör.) 

 
 



 
 

 Hétfő (2020. március 16) reggel 7.30-tól szükséges megkezdeni annak felmérését, 
hogy a tanulók közül hány főnek nem tudják a szülők/törvényes képviselők 
biztosítani a napközbeni – 8-16 óra közötti – felügyeletet, és emiatt kérik ennek 
intézményi megszervezését. 

  Kérjük, hogy csak azon szülők éljenek a lehetőségét, akiknek a munkája 
nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok 
és a közellátás biztosításához! 
 

 Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb 
a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek! 

 
 A kapcsolattartás elsődleges felülete a Kréta lesz. Ezt a rendszert használják a 

pedagógusok / házifeldatok, közlemények stb./ és az iskolavezetés is. 
 

 Kérem, hogy mindig a hiteles iskolai forrásokat tekintsék meghatározónak döntéseik 
előtt!  

 

Kérem fegyelmezett magatartásukat a rendkívüli állapot kezelésében, hogy mielőbb 
visszatérhessünk szeretett iskolánk falai közé! 

 

 

 

Pécs,2020.03.14.    Tisztelettel: Priskin Pál igazgató  

          


