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Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a 2021. március 27-én kelt kormányrendelet megváltoztatta az előzetes tájékoztatásomat. A kormányrendelet a következő.
A Kormány 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelete
a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet
megszüntetésről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) A köznevelési intézmények – az óvoda kivételével – és a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek.
(2) Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.
(3) A köznevelési és szakképző intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter
határozatban rendelkezik.
2. § Ez a rendelet 2021. április 19-én lép hatályba.
3. § Hatályát veszti a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (1)–(4) bekezdése.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A kormányrendelet értelmében:
1. Az óvodában 2021. március 8-ától elrendelt rendkívüli szünetet folytatódik, a rendelet szerint előreláthatólag 2021. április 16-ig. A rendkívüli
szünet utáni első nevelési nap várhatóan 2021. április 19.
2. Az iskolában 2021. március 8-ától 2021. március 31—éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.
A tavaszi szünet 2021. április 1-től 2021. április 6-ig tart, ezeken a napokon ügyeletet sem biztosítunk
A tavaszi szünet utáni első tanítási napon 2021. április 7-től folytatódik a digitális tanmódban történő oktatás. A digitális tanmód utáni első
intézményben történő tanítási nap várhatóan 2021. április 19.
3. A gyermekfelügyelet 2021. április 7-től előreláthatólag április 16-ig folytatódik az óvodás és az általános iskolás gyermekek részére. 8:00-tól
16:00-ig. Az ügyelet igénybevétele továbbra is írásos kérelem alapján történik. A kérelemhez szükséges csatolni érvényes orvosi igazolást, mely
tartalmazza, hogy a gyermek közösségbe mehet.
4. A gyermekek, tanulók elvitellel történő étkeztetését továbbra is a szokott módon, kérelem alapján folytatjuk 2021. április 7-től 2021. április
16-ig.

A 17/2021. (III.5.) számú EMMI határozat és a 145/2021. (III.27.) számú kormányrendelet megvalósítása intézményünkben.
1.

Digitális oktatás megvalósítása:


Az általános iskolások az elmúlt tanév végén már sikeresen alkalmazott honlapunkon http://www.aranyossy-hvasarhely.sulinet.hu/
megtalálható blogon tudják követni a feladataikat. Az osztályfőnökök és a kollégák minden segítséget megadnak annak érdekében,
hogy a rendszert mindenki sikeresen és eredményesen tudja használni. A tavaszi szünet kivételével munkanapokon 8 órától a
tanulók órarendje szerint kerül feltöltésre a blogra a tananyag.

2.

Elviteli étkezés biztosítása és rendelése:


Csak abban az esetben tudunk étkezést biztosítani óvodás és általános iskoláskorú gyermekének, ha az érintett óvodai
csoportvezetőjénél/osztályfőnökénél 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.

3.

Elviteli étkezés elvitele:

Az előző nap megrendelt ebédet a Cseresnyés Kollégiumból egyénileg lehet ételhordóval elvinni a szokott módon. A tavaszi szünet
idejére nem biztosítunk elviteli étkezést.

Hódmezővásárhely, 2021. március 30.
Kissné Hatvani Erika
intézményvezető

