Tisztelt Polgármester Asszony!
Az alábbi tájékoztatást szeretném adni az iskolánkat érintő 2020.03.16-tól életbe lépő,
tantermen kívüli, digitális munkarendről.
Fenntartói kérésre a szülők körében elkezdjük felmérni az ügyeleti és étkezési igényeket, a
tankerületi utasításoknak megfelelően..
A levélbe bemásoltam a szülői tájékoztató leveleinket.
A hétfőig , vagy hétfő 11-ig beérkező étkezési igényeket összesítjük és nem csak a
tankerületnek jelezzük, hanem az Önkormányzat felé is.

"Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Étkezési igény jelzése
A gyermekétkeztetés biztosítása: A gyermek étkeztetése nem történhet az iskola épületében.
Azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, helyben, optimális módon kell biztosítani az
étkezési lehetőséget. Az önkormányzati feladatként jelentkező gyermekétkeztetés
biztosításának elősegítése érdekében, kérem, hogy szíveskedjen számunkra írásban jelezni
amennyiben, az étkezésre igényt tart, hogy a létszámot az Önkormányzat felé jelezni tudjuk.
Kérem szépen, hogy az étkezési igényt, március 16. hétfő 8.00-ig, az e-Kréta felületen
írásban jelezzék számunkra, vagy a babolnaisk@gmail.com címre írt levelükben, vagy az
osztályfőnököknek írt levelükben.
Megértésüket és segítő együttműködésükét előre is köszönöm!
Tisztelettel: Bajcsainé Hajagos Ildikó intézményvezető"
"Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Ügyeleti igény jelzése
A 2020. március 16-tól bevezetésre kerülő tantermen kívüli oktatás, digitális munkarend
értelmében a tanulónak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása.
A Bábolnai Általános Iskolában, azon szülők gyermekei számára tudunk kiscsoportos
felügyeletet biztosítani, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos
feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Amennyiben az
érintett szülő/szülők a felügyeletet nem tudja/tudják megoldani, kiscsoportos formában a
felügyeletet biztosítjuk, szülői írásbeli igény alapján, indokolt. A napközbeni ügyeletet 8-17
óra között biztosítjuk. Az ügyeletet igénylő szülők, kérem, hogy az étkezési igényt is jelezzék.
Kérem szépen, hogy igényüket, március 16. hétfő 8.00-ig, az e-Kréta felületen írásban
jelezzék számunkra, vagy a babolnaisk@gmail.com címre írt levelükben, vagy az
osztályfőnököknek írt levelükben. (Indoklással, tanuló nevének osztályának megadásával,
étkezési igény feltüntetésével.)
Szeretném felhívnia a figyelmüket arra is, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb
a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek. Beteg, légúti fertőzött, hőemelkedéses,
lázas gyermeket nem tudunk fogadni. Az ügyeletben lévő gyermeknek is távoktatási
formában, önállóan kell tanulnia.
Kérjük a szülők segítségét, hogy a családok, szomszédok bevonásával, közös összefogással
segítsék a gyermekek otthoni felügyeletét.
Megértésüket és segítő együttműködésüket előre is köszönöm!
Tisztelettel: Bajcsainé Hajagos Ildikó intézményvezető"

