
 

Kedves Szülők! 
Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár 2020. május 20-i bejelentése alapján, a 
koronavírus-járvány terjedésének csökkenésével lehetővé vált, hogy az bölcsődék és az óvodák május 
25-től visszatérjenek a megszokott működési rendhez, illetve az iskolák június 2-től kiscsoportos 
foglalkoztatásra gyermekeket fogadjanak.  

Ezek alapján érdeklődünk Önöktől arról, hogy igénylik-e gyermekük iskolai felügyeletét a június 2-től 
június 26-ig terjedő időszakban. Amennyiben június valamelyik hetére ezt igénylik, kérjük, hogy az 
alábbi elektronikus űrlap kitöltésével jelezzék szándékukat, legkésőbb május 28-án (csütörtökön), 
20 óráig! 

Az űrlapok kitöltésének feltétele, hogy a tanuló felhasználói adataival előzetesen bejelentkezzen az 
iskolai Office365-ös csoportjába. Elég az is, ha a böngészőben korábban elmentésre kerültek a belépési 
adatok. Belépés esetén bármelyik gyermekre vonatkozóan kitölthető az űrlap, nem szükséges 
felhasználói fiókot váltani!  

A június havi iskolai programok: 

A digitális tanítás időszaka június 12-ig (péntekig) tart, az utolsó tanítási nap (június 15., hétfő) 
iskolánkban igazgatói szünet. 

A bizonyítványokat június 16-án (kedden), illetve 17-én (szerdán) kapják meg a gyermekek az 
iskolában, kisebb csoportokban, a távolságtartásra figyelemmel. A pontos időpont és a helyszín később 
kerül meghatározásra, de kérjük gyermekük részvételének biztosítását ezen az eseményen! Ekkor kerül 
sor az oklevelek, jutalomkönyvek átadására, valamint az elkövetkezendő tanévi eszközjegyzék 
kiosztására. 

A 8. osztályosok bérmálására és búcsúztatására – szűk keretek között – június 12-én (pénteken), 10 
órakor kerül sor. 

A kötelező Hepatitis B vírus elleni elmaradt védőoltásokat május 25. és június 12. között fogjuk 
pótolni. A védőoltáson való részvétel kötelező! Ugyanekkor kapják meg azok a tanulók a HPV (humán 
papillómavírus) elleni védőoltást, akiknek a szülei ezt igénylik. 

Kérjük, hogy a honlapon található Étkezési igény c. elektronikus űrlap segítségével jelezzék a jövő 
tanévre vonatkozó étkezési szándékokat! 

Az iskola június 26-tól zárva tart, az ügyeleti időpontokról a szülőket a honlapon, illetve az Office365 
Outlook rendszeren keresztül tájékoztatni fogjuk! 

Szeretnénk kérni a szülőket arra, hogy a jövőbeni kapcsolattartásra, levélváltásra az intézmény új e-mail 
címeit (pl. titkarsag@szentimreiskolaovoda.hu) használják! 

Székesfehérvár, 2020. május 25. 
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