
Tájékoztató a 2020. június 2-tól az online oktatással párhuzamosan az iskolánkban működő 

felügyelettel kapcsolatosan 

 
Bár továbbra is a digitális tanrend szerint folyik a tanítás június 15-ig, június 2-tól szülői kérésre 

felügyeletet biztosítunk az iskola területén. Az ügyelet munkanapokon 7.30 – 16 óra között a hónap 

végéig előzetes jelentkezés alapján történik. 

 

Kérem, hogy a fertőzésveszély elkerülése érdekében csak akkor igényeljen felügyeletet gyermeke 

számára, ha a gyermek nem fertőző beteg és nem érintkezhetett koronavírusos személlyel.  

Felhívom a figyelmét arra, hogy a szervezett felügyelet alatt a fertőzésveszély nagyobb, mintha a 

gyermeke otthon lenne. 

 

Kérem Önt, gyermekével beszélje meg, hogy a felügyelet fő célja a következő hetekben a tanulás 

segítése – az együttes játék lehetőségei sajnos beszűkülnek. Azt azonban tudnia kell – a korosztály 

természetéből és igényeiből adódóan – hogy az érintkezések odafigyeléssel csökkenthetők, de nem 

számíthatunk arra, hogy teljesen kiküszöbölhetők. 

Törekednünk kell a szociális távolság betartására, ezért kérem, hogy a gyermeket kísérő felnőtt ne 

jöjjön be az iskola területére, az ügyeletes nevelőnek a kapuban adja át a gyermeket! A gyerekek 

kizárólag kézfertőtlenítés után mehetnek a számukra kijelölt terembe, s a kézfertőtlenítést naponta 

többször is el kell végezni. (Kérem, figyeljen az esetlegesen felmerülő érzékenységi reakciókra!)  

Maszk és kesztyű viselése sem a gyermekek, sem a rájuk vigyázó felnőttek részére nem kötelező. 

Kérem, hogy gyermeke semmilyen otthoni játékot ne hozzon az iskolába, a fertőzésveszély elkerülése 

érdekében. A tanszerekre, könyvekre, munkafüzetekre azonban szüksége lesz, tehát kérem, hogy az 

iskolai felszerelését hozza magával. 

A felügyelet alatt lehetősége van a tanulóknak arra, hogy részt vegyenek az online óráikon, elvégezzék 

a kijelölt feladataikat, bepótolják esetleges hiányosságaikat, rendszerezzék ismereteiket, 

gyakoroljanak, s ehhez kérhetik a kollégák segítségét. Egyeztetés alapján egyéni vagy kiscsoportos 

tanári konzultációt is biztosítunk, aminek célja a hiányok pótlása, a tanulmányi eredmények lehetőség 

szerinti javítása. 

Gyermekének lehetősége van arra, hogy feladatai elvégzéséhez saját elektronikus eszközét behozza, 

és a rá felügyelő kollégák engedélyével, kizárólag tanulási céllal használja azt, amennyiben az eszköz 

használatát Ön írásban engedélyezi. Kérem, hogy az eszközt otthon fertőtlenítse, így hozza be a 

gyermek a közösségbe. Az iskola, korlátozott lehetőségei miatt, a behozott eszközökért felelősséget 

vállalni továbbra sem tud.  

Az étkezés megszervezése Szigetközi Tiborné ügyintéző feladata, kérem, hogy – mint eddig is – vele 

vegye fel a kapcsolatot (tel.: 06 30 713 19 43; titkarsag@simonantal.chazar.hu). Az étkezést kizárólag 

nála lehet kérni és lemondani is legkésőbb a változást megelőző nap reggel 8.30-ig.  

Tisztelt Szülő, Gondviselő! 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a családok nagyon nehéz helyzetben vannak, tehát szeretnénk a tőlünk 

telhető legtöbb segítséget megadni a tanulásban való támogatásban és gyermekfelügyeletben, hogy a 

családok gyermekeiket biztonságban tudhassák. Önt viszont arra kérem, hogy segítsen tudatosítani 

gyermekében, hogy a fertőzésveszély még nem múlt el, tehát a felhőtlen és korlátozások nélküli 

együttes játékot, bensőséges együttlétet jelenleg minden jószándékunk ellenére sem tudjuk az 

iskolában biztosítani. Mindezt kérem azért, hogy gyermekét ne érje csalódás az iskolában.  

Kérem, ha kérdése van, keressen az ismert telefonszámokon vagy levélben! 
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