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Tisztelt Partnereink!
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Orbán Viktor Miniszterelnök Úr 2021.04.14-én 16.03-kor tett bejelentése megváltoztatta 2021. március 30án tett tájékoztatásomat.
A teljes bejelentés az alábbi linken megtekinthető:
httns://index.hu/belfold/2021/04/14/orban-viktor-beielentes-oktatas/
A videó bejelentés kivonata:
,, Ügy döntöttünk, hogy április 19-én, vagyis hétfőn kinyitjuk az óvodákat és az általános iskolák alsó tagozatos osztályait. ”A FELSŐ
TAGOZATBAN MARAD A Z OTTHONI, DIGITÁLIS OKTATÁS. Számukra az oktatás a tantermi oktatás a középiskolásokkal egy időben, május
10-én indul meg.

Maruzsa Zoltán Köznevelésért Felelős Államtitkár Úr az Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatóján, 2021.04.15-én 13:22-kor megerősítette
Miniszterelnök Úr bejelentését.
A teljes bejelentés a fenti linken megtekinthető:
https://index.hu/belfold/2021/04/15/operativtorzs-kormanvinfo-muller-cecilia-oltasi-kampanv-halalozas/
A bejelentés kivonata:
„Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján megismételte a korábbi bejelentéseket, miszerint
április 19-től csak az óvodások és az alsó tagozatosok térnek vissza a jelenléti oktatáshoz, a felső tagozatos diákok pedig május 10-től. ’’

A Miniszter Úr és az Államtitkár Úr bejelentéseinek megvalósítása intézményünkben (jelenleg a médiában megjelent bejelentéseket
kormányrendeletbe ezidáig még nem foglalták):

1.

Óvoda:
•

Az óvodában 2021. március 8-ától elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 16-ig tart. A rendkívüli szünet utáni első nevelési
nap 2021. április 19.

2.

Általános Iskola:
•

Alsó tagozat (1-4 évfolyam):

•

o Az általános iskola alsó tagozatában (1-4 évfolyam) 2021. március 8-ától elrendelt digitális tanmód fenti
bejelentéseket figyelembe véve 2021. április 16-ig tart. A jelenléti oktatás első napja 2021. április 19.
Felső tagozat (5-8 évfolyam):
o Az általános iskola felső tagozatában (5-8 évfolyam) 2021. március 8-ától elrendelt digitális tanmód a fenti
bejelentéseket figyelembe véve 2021. május 7-ig tart. A jelenléti oktatás első napja várhatóan 2021. május 10.
o Elviteli étkezés biztosítása és rendelése felső tagozatos tanulóknak (5-8 évfolyam):
■ Csak abban az esetben tudunk étkezést biztosítani az általános iskola felső tagozatos gyermekeinek, ha
az érintett osztályfőnöknél leadja igényét, (belső kommunikációs csatornán, vagy telefonon) a szokott
módon.
■ Napi rendelést, illetve visszamondást a szokott módon kell megtenni az igénybevételt megelőző napon,
illetve hétfői rendelés esetén, pénteken 8:00-tól 8:30-ig.
■ Az előző nap megrendelt ebédet a Cseresnyés Kollégiumból egyénileg lehet ételhordóval elvinni a
szokott módon.

Fontos étkezésrendeléssel kapcsolatos információk és határidők:
1. Az óvodások és az általános iskola alsó tagozatos diákjainak 2021. április 19-ére történő étkezés megrendelése: 2021. április 16. 9
óráig.
2. Az általános iskola felső tagozatos diákjainak 2021. április 19-ére történő étkezés megrendelése: 2021. április 16. 9 óráig.
Megrendeléseket a sziilők/gondviselők az óvodás és általános iskoláskorú gyermekének, az érintett óvodai
csoportvezetőjének/osztályfőnökének kell leadni (belső kommunikációs csatornánj vagy telefonon) a szokott módon.
Hódmezővásárhely, 2021. április 15.
-Ktssne Hatvani Erika
S intézményvezető

