
Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! 

A 1102/2020. (III. 14.) Korm. rendelet értelmében a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési 
intézményekben új munkarend bevezetése valósul meg: 
„2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben 
kerül megszervezésre; 

A fentiek értelmében a tanulók nem jelenhetnek meg az iskolában, viszont ahhoz, hogy sikeresen 
teljesíthessék a tanévet, aktívan részt kell, hogy vegyenek a közös munkában! 
Intézményünkben előzetesen megtörtént a szülői/tanulói online elérési lehetőségek rögzítése, 
valamint tudomásunk szerint minden tanuló/szülő eléri az e-Kréta felületét. 
2020. március 16-án minden osztálytanító/osztályfőnök e-mailben felveszi a kapcsolatot osztálya 
tanulóival/azok szüleivel, s tájékoztatja őket a következő időszakban folyó oktatás technikai 
megvalósításáról. A továbbiakban az oktatás az e-Kréta napi szintű használatával, valamint a 
szaktanárok által meghatározott, a tanulók rendelkezésére álló taneszközökkel (tankönyvek, 
munkafüzetek, digitális oktatási segédletek) tantermen kívüli munkarendben zajlik. 
Azoknak a tanulóknak, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel, külön egyeztetést követően, 
más módon biztosítjuk a továbbhaladás feltételéhez szükséges információkat, tananyagot. Kérem az 
érintett szülőket, hogy telefonon vegyék fel a kapcsolatot az intézményegység vezetőjével, illetve az 
ügyintézést biztosító alkalmazottjával! 

Ahhoz, hogy a 2019/2020. tanév tantervi követelményeinek sikeres teljesítése megvalósuljon, 
mindenkitől maximális együttműködést kérünk! 

Ügyintézéshez a következő telefonszámokat vegyék igénybe: 
20-2147219 (igazgatási ügyintézés) 
20-3438082 (gimnázium/igazgatási ügyintézés) 
20-7700857 (1-6. évf./igazgatási ügyintézés/Gyula) 
20-3718998 (1-8. évf./igazgatási ügyintézés/Nagykamarás) 
20-3445121 (gazdasági ügyintézés) 

Az 1. hétre a következőt kérjük: 
Az első hét, március 16-20. próbahét, pénteken összegezzük a tapasztalatokat, egyeztetünk. A 
kapcsolattartást elsősorban az osztálytanítókon, osztályfőnökökön keresztül szeretnénk 
megvalósítani, kérem, elsősorban őket keressék! 
Az 1. napon, 16-án az osztálytanítók, osztályfőnökök felveszik az osztályuk tanulóival, illetve a szülőkkel 
a kapcsolatot, egyeztetnek, visszajelzést kérnek. 
Az első időszakban az e-mail és az e-Kréta használatát teszteljük mindannyian, de emellett a 
pedagógusok önkéntes alapon más, az online oktatáshoz javasolt módszereket is kipróbálhatnak! 16-
án a hétfői órarendnek megfelelően minden szaktanár az e-Krétán jelzi a feladatküldést, valamint e-
mailben is elküldi a „tanulnivalót” diákjainak! Kérjük, hogy hétfőn 16 h-ig küldjenek a diákok, szülők 
választ e-mailben, amelyben reagálnak a küldött feladatra! Akihez nem jutott el az üzenet, az az 
osztályfőnök közvetítésével kaphat információt, egyeztessenek az együttműködés lehetőségeiről, 
szükség esetén a hiba elhárításáról! 
A továbbiakban minden nap a következő napi órarendnek megfelelően megkapják a tanulók az egyes 
tantárgyakból a feladatokat, majd a teljesítést követően délután vissza kell küldeni a megoldott 
feladatokat. Pl. hétfőn du. a keddi teendőket küldik a pedagógusok, kedden délután kell visszaküldeni 
a pedagógusnak a megoldásokat, kedden du. a szerdait küldik… 
Ha a pedagógus video-órát akar tartani, vagy valamilyen interaktív, kötött időben zajló folyamatot 
tervez, azt is jelezheti, elküldheti a linket, vagy azt, hogy mikor, hol, hogyan valósul meg. (Időbeli 



ütközés esetén, a diákok reagáljanak, hogy korrigálni lehessen az időpontot!) 
A honlapra is feltesszük a hivatalos tájékoztatást, amelyen telefonszámok is szerepelnek, ezeken 
kereshetnek bennünket. 

Mindenkinek hasznos együttmunkálkodást, valamint jó egészséget, derűt és nyugalmat kívánunk!  
Gyula, 2020. március 15. 

A Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium és a nagykamarási Általános Iskola 
nevelőtestülete 

 


