
Tisztelt Szülők! 

 

Kapcsolattartás: 

A megfelelő kapcsolattartás érdekében az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni Önöket. 

A hivatalos ügyintézés felülete a Kréta rendszer. Itt kérjük a hiányzások igazolását, hivatalos üzeneteket a 
pedagógusoknak. A Krétában láthatják a tanulók előmenetelét, érdemjegyeit, beírásokat, az iskola és a 
pedagógusok üzeneteit. 

A jelenléti oktatás alatt, szintén a Krétában találhatók a tanórákhoz kapcsolódó házi feladatok is. 

Hetente egyszer a Google Tanteremben néhány tantárgyból kapnak a tanulók visszaküldendő feladatot. 

A karanténba került osztályok esetében a Google Tanterem a digitális munkarend tanulási felülete. Ezen 
keresztül kapnak a tanulók tananyagot és visszaküldendő feladatot, amelyet a pedagógusok értékelhetnek is. 

Kérjük, rendszeresen kövessék figyelemmel mindkét felületet gyermekeik előrehaladása és az együttműködés 
érdekében. 

 

 

Tudnivalók a hiányzásokról 

Az EMMI által kiadott „INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI 
INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 
ELJÁRÁSRENDRŐL” a hiányzásokkal kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik: 

 

„8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 
tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 
megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például 
immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását 
igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági 
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és 
számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 
foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.” 

 

Iskolánk Házi rendje alapján a szülők félévente 5 napot igazolhatnak gyermeküknek. 

Ha egy diák igazoltan és igazolatlanul együttesen egy tanítási évben több mint 250 tanítási órát hiányzott, vagy 
egy tárgyból a tanítási órák 30 százalékát meghaladja a hiányzásai mértéke, és nem szerzett az értékeléshez 
szükséges elegendő osztályzatot, osztályozóvizsgával teljesítheti az évet. 

 

Kérjük a fentiek tudomásul vételét, és köszönjük együttműködésüket. 

Romocsa Szilvia 

intézményvezető helyettes 


