Tisztelt Szülő!

Szeretném Önt tájékoztatni a legfrissebb kormányzati döntésről.
„A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása
idején a gyermekfelügyeletről.
1. § (1) Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról
szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli
szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend
időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető
gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről. (2)
A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is
benyújthatja az intézmény vezetőjének.
2. 2. § A Kormány – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik
hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános
iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést,
újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány
az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy az 1. § (1) bekezdése
szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen
munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.”
Ezen döntéssel összhangban, kérem Önt, hogy ha gyermeke részére felügyeletet szeretne
kérni, akkor 2021. március 09-én ( kedd ) 12:00 óráig e-mailben, a következő e-mail címre
jelezze kérelmét; csaba.deak@ujfalu.sulinet.hu vagy pedig a titkarsag@ujfalu.sulinet.hu
Egyben kérem azt is, hogy mindkét szülő, gondviselő, ezen időpontig szerezze be
munkáltatója igazolását arról, hogy munkájára a jelenlegi helyzetben elengedhetetlenül
szükség van.
Kérem a munkáltatói igazolásokat ( mindkét szülő esetében ) a kérelemhez csatolni
szíveskedjenek!
Figyelembe véve a Kormány hétvégi intézkedését, természetesen az ilyen helyzetben lévő
szülők, gyermekeiket már 2021. 03. 08-án ( hétfőn ) is elhozhatják az iskolába. A tanulók
felügyeletét biztosítani fogom, reggel 7:00 órától délután 16:00 óráig.
Szerdától viszont csakis azoknak a tanulóknak a felügyeletét tudjuk ellátni, akik a fentebbi
időpontig a kérelmeket és azok csatolmányait benyújtják.
Megértésüket ezúton is köszönöm!
Vigyázzanak Magukra és környezetükre!
Tisztelettel; Deák Csaba.

