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Tisztelt Szülők!  Kedves Diákjaink!  Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

 

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket az alábbiakról: 

 

A COVID-19 vírus harmadik hullámának terjedése miatt az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

határozata alapján az iskolában az oktató-nevelő munka 2021. március 08-tól 2021. 

április 07-ig átáll a digitális, tantermen kívüli munkarendre, az óvodában pedig rendkívüli 

szünetet rendel el:  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/17_2021_EMMI_hatarozat.pdf 

Intézményünk a 2020. március 16-án kialakított digitális eljárásrend szerint végzi a munkát 

ebben az időszakban.  

Az intézményi eljárásrend legfontosabb elemei: 

1. Minden nap ügyeletet tartunk az intézményben 8-12 óra között. A 06305736912-es 

telefonszámon, az igazgato@efrem.hu, vagy az igazgatohelyettes@efrem.hu címen 

elérnek minket. 

2. Az oktatás egy saját digitális órarend alapján folyik. A napi tantárgyakhoz kötődő 

teendők elvégzését 8 és 13 óra közötti időszakban határoztuk meg, 45 perces tanórákkal. 

Az órák igazodnak a csengetési rendhez. 

A tanulóknak továbbra is kötelessége:   

 a kiadott feladatok elvégzése, az órákon való megjelenés 

 a feladatok határidőre való visszaküldése,  

 küldött információk folyamatos követése. 

 ha nem vesz részt a tanuló az órán, a szaktanár hiányzóként jelzi ezt az Ekréta- felületen. 

A digitális oktatásba a diákok az osztályfőnökök és szaktanárok segítségével tudnak 

bekapcsolódni, a tavaly már jól bevált formákat használjuk (Google Classroom, Google 

Meet,, Suliwebex). 

3. Az étkezést erre az időszakra lemondtuk. Amennyiben az ingyenesen vagy 

kedvezményesen étkező tanulók szülei igénylik, az 556/2020. (XII) Kormányrendelet 

alapján számukra biztosítjuk. Kérjük, jelezzék igényüket osztályfőnöküknél, a titkárságon, 

vagy közvetlenül az etkeztetes@efrem.hu email-címen Miksóné Kaszás Ilona pedagógiai 

asszisztensnél.  

 

4. Az alapfokú művészeti iskola vezetője szintén tájékoztatni fogja az órákkal kapcsolatban 

a kedves szülőket. 
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5. A nyolcadikos tanulók szülei a középiskolai szóbelikkel, adatlapok küldésével 

kapcsolatban keressék osztályfőnökeiket, ill. a megadott miniszteri határozatban 

olvashatják a változásokat.  

 

6. A különböző tantárgyi versenyek időpontjai is változtak. A szaktanárok keresni fogják az 

érintett tanulókat.  

 

7. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az intézmény egészségügyi biztonságának 

megőrzésére. Folyamatos a fertőtlenítő takarítás. A karbantartó és technikai dolgozók 

munkavégzése 8-16 óra között történik. 

 

 

8.  Nagyon fontos, ha gyermekükön tüneteket észlelnek, feltétlenül forduljanak házi-, 

gyerekorvosukhoz. A járvány mostani szakaszában sajnos a gyerekek és fiatalkorúak 

megbetegedése nagyobb számban fordul elő. 

 

Kedves Szülők! 

Az oktatás/nevelés minden érintettjétől másfajta hozzáállást kíván ez az időszak. Sajnos tavaly 

ezt már megtapasztaltuk. Reményeink szerint április 7-én tudunk személyesen találkozni. 

A vezetés felmérte az osztályfőnökök segítségével, hogy minden tanuló esetében biztosítottak-

e az ehhez szükséges eszközök. Akinek nem áll mégsem rendelkezésre ilyen eszköz, kérjük, 

jelezze, de sajnos jelenleg minden laptopot kiadtunk. További fejlesztés/beszerzés indult el.  

Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak eddigi hozzáállásukért, segítségükért. Most 

különösen fontos, hogy gyermekeik mellett legyenek. Szükségük van Önökre, a higgadt, 

felelősségteljes, szeretettel teli viselkedésre.  

Keressenek minket, ha tudunk, segítünk a kérdések tisztázásában, a megoldásban. 

Kérem, imádkozzanak reggel és este gyermekeikkel a járvány megszűnéséért és a betegek 

gyógyulásáért!  

Mindenkinek jó egészséget kívánok! 

A miniszteri határozatból szeretném idézni a következő gondolatot: 

„A fenti korlátozások betartása mindannyiunk számára komoly kihívást jelent….. Ez 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a kormány minél hamarabb feloldhassa a korlátozásokat és 

visszatérhessünk megszokott életünkhöz.”  

„Ismerem enyéimet és enyéim ismernek engem!” 

Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Debrecen, 2021. 03.05. 

Dr. Baloghné Tóth Ibolya 

Intézményvezető 


