Tisztelt Szülők!
Az elmúlt napok rendkívüli intézkedései, a tantermeken kívüli munkarend bevezetése kapcsán az
alábbiakról tájékoztatom Önöket, illetve kérem az együttműködésüket abban, hogy a közösen
megszervezendő feladatainkban előrébb tudjunk lépni.
1. Tájékoztatom Önöket, hogy minden iskolai programunk lemondásra kerül. Az otthontanulás
eredményessége érdekében a tanítási napokra fókuszálva elmaradnak idén a Kőrösi napi
versenyek, a Kőrösi Gála, az osztálykirándulások, nyolcadikosok szerenádja, egyéb iskolán kívüli
programok. Az április 8-ra tervezett tanítás nélküli munkanapot áthelyezzük március 16-ra – az
otthontanulás megszervezésének és azonnali kidolgozásának érdekében. A ballagásról és a
tanévzáró ünnepély megtartásáról a járványügyi helyzetnek megfelelően hozunk majd döntést.
2. A közétkeztetés megszervezése és biztosítása Dunakeszi Önkormányzatának a feladata. A város
különleges helyzet ellenére is folyamatosan biztosítani kívánja a közétkeztetést, de lehetőség van
annak egyéni lemondására is.
a. Mivel a hétfői ebéd nem került lemondásra – azt mindenki elviheti 11.30 – 14 óra között.
Aki élni kíván ezzel, kérem, hogy a mai napon 18 óráig jelezze e-mailben az étkezést
szolgáltató cégnek: 5116@hungast.hu. Kérem, hogy a levél tárgy mezőjébe írják be:
KŐRÖSI HÉTFŐI EBÉD KÉRELEM. A levélben nevezzék meg gyermeküket/gyermekeiket és
osztályukat!
b. Az elvitel során kérjük, hogy a járványügyi kéréseket fokozottan tartsák be! (1 méteres
távolságra álljanak egymástól, betegen ne jöjjenek az ebédért, az épületbe ne jöjjenek be.)
A konyhát a Barátság út felőli konyhai bejáraton át érik el. Saját edényt kell vinni, amibe
a konyhai dolgozók be tudják tenni az ételt.
c. A továbbiakról még folynak a városi egyeztetések – amint megállapodás születik, értesítjük
Önöket!
d. Ha le kívánják mondani az étkezést – azt a szokásos módon, egyénileg tehetik meg.
3. Az otthontanuláshoz szükséges taneszközök hazajuttatása. Leginkább alsósaink tartják bent
taneszközeik (tankönyvek, munkafüzetek, rajz- és íróeszközök, stb.) egy részét az iskolában. Az
otthoni tanulás zökkenőmentessége érdekében ezeket az eszközöket most haza kell vinni. A tanítók
osztályonként összekészítik ezeket, és elhelyezik névre szólóan az iskolai porta előtti területen.
Kérjük, hogy március 16., 17. és 18-án (hétfőn, kedden, szerdán) legyenek szívesek befáradni egy
nagyobb szatyorral – és a portán ügyeletet ellátó személytől átvenni gyermekük taneszközeit. Az
átvételre munkaidőben van lehetőség 8 – 17 óra között.
4. A középfokú beiskolázás kapcsán a megjelölt középiskolák sorrendjén módosítani kívánó szülőket
arra kérjük, hogy:
a. 2020. március 17. szerda munkanap végéig e-mailben (kérjenek olvasási visszaigazolást!)
legyenek szívesek elküldeni, hogy mit kívánnak módosítani. e-mail cím:
birokrisztina@dunakeszikorosi.hu. A beérkezett módosítási kérelmek alapján a titkárság
elkészíti a módosítást és e-mailben, pdf. dokumentumként elküldjük a szülőknek. Kérjük,
hogy nyomtassák ki és írják alá a megfelelő módon (mindkét szülő és gyermek) és juttassák
vissza névvel ellátott borítékban legkésőbb 2020. március 20. 12 óráig. Az aláírt
módosított adatlapokat a portán kérjük leadni, az ott ügyeletet ellátó személy ezt átvételi
nyilatkozat ellenében átveszi. Természetesen telefonon is kérhetnek segítséget a
titkárságról: a +36-30-682-4782 számon.
5. A digitális oktatás megszervezése érdekében iskolánk digitális akciócsoportot hoz létre, mely a
napokban kidolgozza iskolánk digitális oktatási rendszerének kereteit. Folyamatban van egy olyan
közös platform kialakítása, amelyen keresztül változatos tartalmakat tudunk megosztani a
diákokkal, szükség esetén a szülőkkel. Létrehozzuk ezen belül a digitális osztálytermeket – eddigi
osztály- és csoportbeosztásaink alapján. Koordináljuk és felügyeljük a tananyagokat, azok

mennyiségét, minőségét. Figyelemmel kísérjük a gyermekek életkori sajátosságait é
terhelhetőségét – vigyázunk arra, hogy ne árasszuk el őket hirtelen sokféle és nagy mennyiségű
digitális tananyaggal. Megszervezzük és felügyeljük az ellenőrzések mikéntjét, a házi feladatok
beküldésének módját, mennyiségét.
a. Kérjük önöket, hogy a miniszteri ajánlásnak megfelelően tájékozódjanak a Nemzeti
Köznevelési Portálon, töltsék le azokat a tankönyveket, amelyeket gyermekük eddig is
használt az NKP felületéről: www.nkp.hu
b. Kérjük, hogy az alábbi kérdőívet lehetőség szerint 2020. március 16. reggel 8 óráig töltsék
ki: https://forms.gle/aWiCsV5DrtuB5iMx8
6. Tisztelt Szülők! Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ebben a különleges helyzetben Önök is különleges
figyelmet fordítsanak gyermekeikre. Amiben leginkább a segítségükre tudnak lenne, az egy közös
megbeszélésen alapuló a rendkívüli helyzet hétköznapjaira kidolgozott NAPIREND – amelynek
betartásában következetesek. Beszéljék meg a napi teendőket, a sorrendiséget, a tanulási időt, a
pihenő időt, az együtt töltött időt, a szabad levegőn eltöltött időt. Mindenképpen új otthoni
szabályok bevezetésére lesz szükség, és arra, hogy a gyerekek megértsék, most nem szünet
következik, nem szólhatnak a napjaik a lustálkodásról, a „gépezésről”, a chatelésről, a közösségi
oldalakon való „lógásról”. Fontos, hogy tudatában legyenek annak, hogy nem arról szól ez az
időszak, hogy csapatokba verődjenek egymás lakásán vagy az utcákon. A járvány gyors
terjedésének megelőzése érdekében kerültek bezárásra az iskolák – ebben számítunk rájuk, és
bízunk felelősségtudatukban.
Együttműködésüket köszönjük!
Dunakeszi, 2020. március 16.
Tisztelettel:
Kárpáti Zoltánné
intézményvezető

