Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!
A 1102/2020 (III.14) Kormányhatározat, valamint a 3/2020 (III.14.) EMMI határozat
alapján 2020. március 16-tól további értesítésig intézményünk digitális munkarendre áll
át. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek kötelező részt venni ebben az oktatási formában,
vagyis nincs tanítási szünet. Egyben tudatosuljon az is bennetek, hogy tanítási idő van,
az előírt követelményeket teljesíteni kell.
A legfontosabb rendelkezésre álló információink jelenleg a következők:
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a digitális oktatás a szerdai naptól, az aktuális órarend szerint fog megvalósulni a
nappali és felnőttoktatás keretein belül egyaránt. A tanulók e-mail címére minden
nap küldésre kerülnek a szaktanárok által a tanmenet szerinti
tananyagtartalmak, és házi feladatok. A helyzet tartós fennállása esetén a szaktanár
a számára e-mailen visszaküldött feladatokat értékeli, azaz a tanuló által elvégzett
feladatmegoldás értékelésre kerül. Azon tanulók, akik kétszeri felszólítást követően
sem végzik el kiadott feladataikat, egységesen órai munka elégtelen osztályzatban
részesülnek. A kiadott kormányhatározat értelmében minden kiküldött
tananyagtartalom és visszaérkező feladatmegoldás egy külön rendszerben (amely még
kidolgozás alatt áll) archiválásra/mentésre kerül a részvétel és a munkavégzés
ellenőrzése és nyomon követése érdekében.
A tanárok adják a feladatokat, a megtanulandó anyagokat. Azt is ők szabják meg,
hogy mikorra kell teljesítenetek azokat, illetve hogy milyen módon tudjátok igazolni a
munka elvégzését.
Iskolánk honlapján szerdai naptól nyilvánosságra hozzuk majd a szaktanárok emailcímét.
Az órák könyvelése továbbra is Kréta-rendszerben történik. A szerezett érdemjegyek
rögzítésre kerülnek. A hiányzások rögzítése – további rendelkezésig – a rendszerben
„üres” mezőben történő jelöléssel történik.
Azon gyakorlati órák keretében, amelyek intézményünkben valósultak meg, a diákok
úgyszintén elektronikus anyagokat és feladatokat kapnak majd oktatóiktól
A külső gyakorlati helyeken 03.16-tól diákjaink – más rendelkezésig - nem
jelenhetnek meg! Erről a gyakorlati képzőhelyek mindegyikét tájékoztattuk a mai
napon. Ezen órák esetében sem könyveljük a hiányzást!
Az étkezési lehetőséget intézményünk a kialakult helyzetben a szolgáltatóval
egyeztetve nem tudja semmilyen módon biztosítani.
a VEKOP pályáztat keretében megvalósuló délutáni ingyenes nyelvoktatás keretein
belül a foglalkozások a mai, keddi és szerdai napok elmaradnak. Csütörtöki naptól
viszont e foglalkozásokra is sor kerül digitális úton. Ezeket nyelvtanáraink irányítják
majd. Az intézményünk helyt adott a Bozó Kft. és Dover nyelviskola
foglalkozásainak. Ezen foglalkozások tantermeinkben nem lesznek megtartva, az oda
járóknak a nyelviskola ad a közeljövőben tájékoztatást
Intézményünknek a VEKOP-lemorzsolódás pályázatán belül gondozott 7
tanulócsoportunk foglalkoztatásával/fejlesztésével kapcsolatban egyelőre nincs pontos
információnk, de elképzelhető, hogy ezen fejlesztő órákra is digitális úton kerül sor a
jövőben.
A Szakképzési Híd és Szabóky Adolf ösztöndíjak kapcsán annyi bizonyos, hogy a
feltételeknek megfelelő, ösztöndíjra jogosult tanulók a továbbiakban is jogosultak
az ösztöndíj-ellátásra. A felzárkóztató csoportba sorolt tanulók foglalkozásai kapcsán
várjuk a felsőbb állásfoglalást/utasítást

A nevelőtestület elkezdte kidolgozni a digitális működés rendjét. Hangsúlyozni
szeretnénk, hogy a tanítás és tanulás nem megszűnik, hanem más keretek között
szerveződik. A tanulók hétfőtől nagy szabadságot kapnak, de ez a szabadság hatalmas
felelősséggel jár. Aki napi szinten nem végzi el kiadott feladatait, arra ugyanazok a
szankciók vonatkoznak, mintha ezt a megszokott tanrendi formában tenné, így
esetlegesen sikeres tanévét veszélyezteti.
Tisztelt Szülők! Ahhoz, hogy eredményesen haladjon gyermekük a tananyagtartalom
elsajátításában mindenképpen szükséges a Szülők részéről történő folyamatos támogatás,
hiszen ezen taulásszervezés esetén is történik értékelés.
Mi, tanárok a következő időszakban minden segítséget meg fogunk adni, azonban
számunkra is újszerű a feladat.
Kérjük Önöket, hogy segítsék gyermeküket, hogy a család életének megszervezésében
vegyék figyelembe az óvintézkedéseket, új kereteket és feladatokat, alakítsanak ki
szokásrendet/napirendet, legyen hozzáférésük biztonságos módon a tanulóknak a
szükséges digitális eszközhöz és internet kapcsolathoz! A mobiltársaságok a kialakult
helyzetre való tekintettel ingyenes mobilinternet biztosítanak előfizetőiknek.
Kérjük, hogy a továbbiakban is kísérjék figyelemmel értesítéseinket, illetve az
osztályfőnökök útmutatásait!
Ha a Kréta-hozzáféréssel/belépéssel kapcsolatosan problémájuk van, kérem, jelezzenek a
szterenyi@szterenyi.hu e-mail címre!
Mindezek mellett tájékoztatom Önöket az Innovációs és Technológiai Minisztérium
felhívásáról:
„Különösen indokolt esetben, amennyiben a tanulónak otthonában nem állnak
rendelkezésére a digitális munkarend alkalmazásához szükséges eszközök vagy internetelérés,
és más módon nem megoldható, a területileg illetékes szakképzési centrum gondoskodik arról,
hogy a tanulók részére munkanapokon biztosított napközbeni felügyelet keretében valamely
intézmény eszközeit, internet-elérését legfeljebb 5 fős csoportokban, személyenként külön
eszköz biztosításával, a járványügyi előírások – különös tekintettel az eszközök minden
használatát követő azonnali fertőtlenítésére – szigorú betartása mellett használhassák.”
Kérjük, hogy gyermeke tekintetében alaposan vizsgálja meg ennek szükségességét,
indokoltságát! Amennyiben a jelen körülmények tekintetében úgy dönt, hogy ilyen igénye
lenne, azt iskolánk e-mail címén 1-2 napon belül jelezze!
Mindenkit arra kérünk - ha ez idáig nem tette meg - hogy az osztályfőnöke
megkeresésére haladéktalanul reagáljon, és adja meg az élő/aktív elérhetőségeit (e-mail,
tel.). Ezek megadása/pontosítása nélkül önhibájából veszélyezteti sikeres tanévét!
Figyeljétek honlapunkat és Facebook oldalunkat:
www.szterenyi.hu
https://www.facebook.com/Szter%C3%A9nyi-J%C3%B3zsef-Szakgimn%C3%A1zium%C3%A9s-Szakk%C3%B6z%C3%A9piskola-CSzC-281844498681181/

Iskolai ügyintézés esetén:
Lipka Gabriella (ig.)
Sápi Viktória (igh.)
Dr. Hámori Dániel (igh.)
Kalina Ferenc (gyak.okt.vez)

06/70-197-6388
06/70-197-6386
06/30-573-2847
06-70-504-2783

FONTOS, hogy tartózkodjatok otthon, ne menjetek nyilvános helyekre! Ne járjatok
össze, kerüljétek az idős embereket, mert vírushordozók lehettek tünetek nélkül is! Gyakran
és alaposan mossatok kezet, csak zsebkendőbe köhögjetek, tüsszentsetek!
Vigyázatok magatokra és segítsetek egymásnak!
Kitartást mindenkinek!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
A CSZC Szterényi József Szakgimnáziumának
és Szakközépiskolájának vezetősége
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