Tisztelt Szülők!
A tanév vége felé közeledve e fórumon is szeretném, a tantestületünk és a magam nevében is
megköszönni a digitális tanulásban nyújtott kitartó és segítő együttműködésüket, amely nélkül
nem lehetett volna sikeres pedagógusaink tanulásszervezése!
A járványügyi helyzet kedvező változása, a higiéniai szabályok fokozott betartása mellett már
lehetővé teszi az óvodai intézményegység újranyitását, és az iskolai területen is
körvonalazódnak lehetőségek.
Az óvodai ellátási területre vonatkozó tájékoztatás:
A Park Óvodában működő óvodai csoportunkban 2020.06.02-tól kezdődő foglakozásainkra
szeretettel várunk minden nálunk tanuló ovis gyermeket. Fejlesztő foglalkozásokat június 15ig tartunk, a nyári szünetre vonatkozó ügyeleti lehetőségekről, a szülői igények pontosítása után
tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket! Az ovis ballagás részleteiről az óvodai csoportvezető
pedagógus egyeztetni fog a szülőkkel!
Az iskolai oktatási területre vonatkozó tájékoztatás:
Az iskolában a tantermen kívüli, digitális oktatás a tanév végéig, azaz június 15-ig érvényben
marad, és a tanév hossza is változatlan.
Június 2-tól engedélyezett az iskolákban a pedagógusok és tanulók oktatási célú találkozása, a
kiscsoportos megbeszélések, illetve egyéni felkészítések megtartása. Ezeknek célja az elmúlt
hónapok tudásának megerősítése vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása.
Ezekre a foglalkozásokra csak a valóban jelentősen lemaradó, a tanulmányaikban
megsegítendő, alsó tagozatos tanulókat várjuk és a szülőkkel egyeztetve hívjuk iskolánkba.
Ugyancsak június 2-tól megváltozik az ügyelet rendje is. Kérjük, hogy a gyermekfelügyeletet
a járványügyi helyzetben kötelező kiscsoportos szervezés és a tantermen kívüli digitális oktatás
mellett, csak a leginkább rászorulók vegyék igénybe! Diákjainktól tudjuk, hogy sok tanulónak
hiányzik az iskola és az osztálytársak! Mégis azt javasoljuk, hogy azok a családok kérjék a
felügyeletet, ahol valóban nem megoldható a tanulók otthoni ellátása a szülők egész napos
munkavégzése miatt. Köszönjük, hogy a június 02.-15. közötti időszakra, valamint a későbbi
ügyeleti és nyári időszakra vonatkozó igényeket határidőre visszajelezték! A nyári napközi
részleteiről az egyeztetések megtörténtével tájékoztatni fogjuk a jelentkezőket és az
érdeklődőket!
Tömeges rendezvényeket, ballagásokat és tanévzáró ünnepségeket a járványra való tekintettel
nem lehet biztonságosan megszervezni intézményünkben. Természetesen, az ünneplések
hagyományostól való eltérő módon való megszervezését, és igény esetén a ballagás későbbi
megtartását biztosítani tudjuk. Terveink szerint 06.15-én a ballagás és tanévzáró megünneplése
az intézményi honlapon és a Facebook közösségi oldalakon keresztül történik. Az elhalasztott,
az intézményben történő ballagás tervezett időpontja 08.28-án 14.00 óra. A bizonyítványok
06.22-től az eljárásrend betartásával átvehetők lesznek az intézményben.
A tervezett időpontokról és az ünnepélyekkel kapcsolatos részletekről az osztályfőnökök
értesíteni fogják Önöket! Szülői feladataikhoz további sok erőt, kitartást, és jó egészséget
kívánok!

Tisztelettel: Selmeci László intézményvezető

