Tisztelt Szülők!
Kérjük Önöket, a járványügyi helyzetre tekintettel gyermekeiket ne küldjék iskolába!
Digitális oktatás
A 1102/2020 (III.14.) Kormányhatározat értelmében a gyerekek oktatását digitális formában a
KRÉTA rendszeren keresztül oldjuk meg március 16-tól.
A tanulók számára generálunk belépési kódokat, amelyek segítségével a KRÉTA rendszeren
keresztül elérhetik a feladatokat. A gyermek oktatási azonosítója (amely megtalálható a
diákigazolványon is) lesz a felhasználó neve (Hetessel kezdődő 11 számjegyű kód.) Jelszava
születési dátuma kötőjellel. Példa: 2020-03-16
Amennyiben a gyermeknek nincs diákigazolványa osztályfőnökéhez vagy a titkársághoz
fordulhat.
A feladatokat a pedagógusok órarend szerint küldik. A gyerekeknek a feladatok megoldását
tantárgyanként a következő tanóráig kell elvégezniük, ha a pedagógus kéri, visszaküldeniük.
Az oktatás történhet szövegesen leírva, videó formájában (megosztva) vagy applikáció
ajánlásával is, illetve a pedagógus egyéni kérésének, útmutatásának megfelelően.
Az értékelés házi dolgozatokkal, kérdőívek kitöltésével, stb. történik.
Az ofők a KRÉTÁn vagy kör-emailen keresztül tartják a kapcsolatot a családokkal.
Hitoktatás
A katolikus hitoktatók jelzése alapján a 7. és 8. évfolyam által használt tankönyveket a szülők
átvehetik az iskola portáján március 16-20-ig, délelőttönként.
Ügyelet
Azoknak a gyerekeknek, akiknek szülei munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos
feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához, igény esetén
ügyeletet biztosítunk. Kérjük, ügyeleti igényüket előre jelezzék az iskolatitkar@huzellagod.sulinet.hu e-mail címen, előző nap 12 óráig. Ügyeletet hétköznapokon 8-17 óráig
biztosítunk. Az ügyeleti igény előzetes jelzésekor azt is közöljék, hány órától és meddig vennék
igénybe. Az ügyeletes gyermekek étkezését a szülőnek kell jelezni a konyha felé a szokásos
elérhetőségeken.
Ügyintézés
Elérhetőek vagyunk az iskola honlapján az elérhetőségek menüpontban felsorolt
telefonszámokon. Kérjük, a személyes ügyintézést kizárólag a halaszthatatlan ügyekre
korlátozzák, előzetes telefonos egyeztetéssel. (30/265-79-33)
Az iskola látogatása a fenti lehetőséget kivéve a szülők számára is tilos!
8. évfolyamos tanulóink továbbtanulása
A nyolcadik évfolyamos tanulók szülei legyenek szívesek a középiskolai sorrend módosítási
igényeiket szerda reggel 8 óráig a következő e-mail címre elküldeni: huzella_igh@huzellagod.sulinet.hu (huzellaalsovonasighkukachuzellakötőjelpontsulinetponthu)
A módosított tanulói adatlapok eljuttatásáról a későbbiekben adunk tájékoztatás.
Étkezés
A Településellátó Szervezet tájékoztatása: a szülőknek egyenként kell lemondaniuk az iskolai
étkezést, ha gyermekük nem kívánja ezt igénybe venni.
Horváth Ferenc, intézményvezető
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