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Kedves Diákjaink!

Ebben a levélben arról szeretnénk benneteket tájékoztatni, hogy az új munkarenddel
kapcsolatban melyek a legfontosabb teendőitek az eddigi egyeztetések alapján.
I.
Iskolánk lehetőséget biztosít a szekrényekben hagyott felszerelések elvitelére.
Holnap, 2020. március 17-én, kedden lesz lehetőségetek erre, az alábbi ütemezés szerint:
8:30 - 9:00
12. évfolyam
9:30 - 10:00
11. évfolyam
10:30 - 11:00
10. évfolyam
11:30 - 12:00
9. évfolyam
12:30 - 13:00
7. és 8. évfolyam
Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt az épületbe érkezési sorrendben, de egyszerre csak
korlátozott létszámban jöhettek be. Kérünk benneteket, hogy az udvar felől érkezzetek (az
udvari kapu mellett lévő kisajtó nyitva lesz), ne a főbejáraton.
Az osztályfőnökeitek segítenek a zavartalan lebonyolításban.
Kérjük, tartsátok be az Operatív Törzs ajánlásait, így ha van rá módotok, ne tömegközlekedéssel
gyertek, és a találkozáskor kerüljétek a közvetlen érintkezést a barátaitokkal, iskolatársaitokkal!
Ha személyesen nem tudtok eljönni, kérjétek meg szüleiteket, testvéreteket vagy
osztálytársatokat!
A szekrényeket mindenképpen kiürítjük, és az itt maradt taneszközöket csak a zárlat feloldása
után tudjátok átvenni.
II.
A digitális oktatás és a szaktanárokkal való kapcsolattartás terveink szerint elsődlegesen a
következő platformokon történik majd: KRÉTA, Google Classroom, Google Meet.
A nevelőtestület döntése alapján a tájékoztatás e-mailen valósul meg, az iskolai honlappal és a
KRÉTA rendszerrel párhuzamosan. Az email küldéséhez az iskolai email címeteket használjuk
(pl: 17vvkk@arpadgimi.hu). Ezt a levelet a rendszer tesztelése céljából erre a címre is elküldi

nektek az osztályfőnökötök, arról az email címről, amelyen, szükség esetén vele tarthatjátok a
kapcsolatot.
Ez a email cím fontos szerepet fog játszani a tantermen kívüli, digitális oktatásban. Ezért kérünk
benneteket, ellenőrizzétek, hogy emlékeztek-e még a jelszavatokra, be tudtok-e lépni a
felületre. Aki nem tud belépni ebbe a postafiókba, vagy egyéb akadálya van a
kapcsolattartásnak az feltétlenül jelezze nevének, osztályának megadásával iskolánk központi
címén: suli@arpadgimi.hu , hogy segíteni tudjunk a probléma megoldásában.
III.
Általános kérdéssel az osztályfőnökötökhöz, tantárgyi kérdésekben a szaktanáraitokhoz
forduljatok! Az iskola vezetősége továbbra is az iskola honlapján feltüntetett e-mailen vagy
telefonon elérhető el.
Kérjük, jelezd osztályfőnöködnek, ha bármilyen betegség érint benneteket! Nyomatékosan
kérünk mindenkit, hogy amennyiben a vírus érinti a közvetlen környezetét, és emiatt karanténba
vagy kórházba kerül, feltétlenül értesítse az iskolát!
A további értesítésig tanuljátok a múlt héten feladott tananyagokat!
Együttműködéseteket köszönjük! Maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra!

Iskolánk tantestülete nevében
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