A Móricz Zsigmond Református
Kollégium
tájékoztatója a koronavírus
járvány kapcsán történő
intézkedésekről, és a
munkavégzés várható rendjéről

A nevelési –oktatási intézményeket érintő
kormányzati döntések
• március 13.: az oktatási munkacsoport javaslata nyomán hétfőtől a
tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket - jelentette be
Orbán Viktor miniszterelnök
• március 16-tól új digitális oktatási munkarend lép életbe
• a miniszterelnök által bejelentett intézkedések egyelőre az általános
és a középiskolákra vonatkoznak
• a pontos részleteket a hamarosan megjelenő kormányrendelet
tartalmazza

ÓVODA

A fenntartó döntése:
részleges, önkéntes távolmaradás helyben történő
engedélyezése
• A szülők dönthetnek arról, hogy az intézmény egészében elrendelt látogatási tilalom
idejére elővigyázatosságból otthon tarthatják gyermeküket. Ez utóbbira a gyermekek
érdekében minden szülőt biztatunk.
• A távollét igazolt hiányzásnak minősül, de ezt az óvoda tagintézmény-vezetőjénél kérjük
írásban jelezzék
• Az óvodai FB csoportokban előzetesen kérünk mindenkitől visszajelzést a szülői döntésről
• Az óvodában a gyermeklétszám csökkenése miatt 2020. március 16., hétfőtől összevont
óvodai csoport működik, de azon belül is kisebb csoportokban fogjuk a gyerekeket
elhelyezni, minimalizálandó a fertőzés veszélyét
• Az óvodát igénybe vevő gyermekek számára étkezést a szokásos módon biztosítunk
• A távolmaradók étkezését a hétfői napon lemondjuk
• A szülőktől még fokozottabb figyelmet és intézkedést kérünk bármilyen betegség
tünetének észlelésekor

Általános és középiskola,
kollégium

Alsó tagozatos gyerekek
• Március 16-ától a tanulók oktatása az új tantermen kívüli digitális oktatási munkarend
szerint történik, otthoni keretek között
• A hétfői és a keddi napon, az új oktatási rendre való átállás miatt tanítás nélküli
munkanapokat tartunk. Ezeken a napokon a tanulóknak külön feladatuk nincs, de arra
kérjük a szülőket illetve diákokat, hogy folyamatosan kövessék figyelemmel az intézmény
honlapján és FB oldalán megjelenő információkat, hogy az alapján felkészülhessenek a
szerdától kezdődő új munkarendre
• Amennyiben a szülő, munkája miatt a hétfői és keddi napon a gyermek felügyeletéről
nem tud gondoskodni, akkor 1-2. osztály esetén a Szabadság téri iskolaépület földszinti
tantermébe, míg 3-4. osztályosok esetén az Arany János u. 1. alatti épület földszinti
termébe behozhatja gyermekét, akinek felügyeletéről 8 órától 16 óráig tudunk
gondoskodni.
• Kérjük ez utóbbi lehetőséget csak a legindokoltabb esetekben vegyék igénybe.
• Kérjük azokat a szülőket, akik gyermekének a felszerelése az iskola épületében maradt azt
hétfőn vagy kedden 10 és 16 óra között vigyék haza

Étkezési lehetőség az intézményben a
veszélyhelyzet időtartama alatt
• Az óvodában az adott napon ott lévő gyermekeknek az étkezést a
szokásos módon biztosítjuk
• Hétfőn és kedden azon alsó tagozatos gyermekek, akinknek
felügyeletéről az iskola gondoskodik csak ebédet kapnak, amennyiben
ezt a szülő igényli. Az ebéd a Vásár utcai napközi ebédlőjében áll majd
rendelkezésre 12 és 13.30 között
• A felügyeletet nem igénylő alsó tagozatos, az összes felső tagozatos,
középiskolás és kollégista tanuló amennyiben ebédet igényel, akkor
azt a hétfő és keddi napok esetén kérjük jelezze a megfelelő
intézményegység titkárságán vagy e-mailben 2020.03.16-án 8.30-ig. S

• Az ebédigény jelzése általános iskolás tanulóknál
• aranyisk@moriczref.hu e-mail címen vagy
• Hétfőn 7.30 és 8.30 között az 520-512 vagy 520-513 telefonon

• Középiskolás és kollégista diákok ebédigényének jelzése
• moricz@moriczref.hu e-mail címen vagy
• Hétfőn 7.30 és 8.30 között az 520-648 telefonon

• Az ebéd elfogyasztása nem helyben történik, hanem a
fertőzésveszélyt is minimalizálandó előre csomagoltan lehet majd
elszállítani, a Vásár utcai napközi konyhából 12 és 13.30 között.
• Az ebédigénylés szerdától esedékes módjáról minden kedvezményes
étkezésre jogosultat postai levélben tájékozatunk. Aki szerdától
ebédet igényel, megteheti azt az „Ebéd igénylés” hivatkozásra
kattintva, az ott található digitális űrlap kitöltésével.

Felső tagozat és középiskola munkaszervezése
• Március 16-ától a tanulók oktatása, új tantermen kívüli digitális oktatási
munkarend szerint történik, otthoni keretek között
• A hétfői és a keddi napon, az új oktatási rendre való átállás miatt tanítás
nélküli munkanapokat tartunk. Ezeken a napokon a tanulóknak külön
feladatuk nincs, de arra kérjük őket, hogy folyamatosan kövessék
figyelemmel az intézmény honlapján és FB oldalán megjelenő
információkat, hogy az alapján felkészülhessenek a szerdától kezdődő új
munkarendre
• Kollégiumi ellátást nem biztosítunk
• Kérjük azokat a kollégistákat, akiknek a felszerelése a kollégiumban van, és
azt haza akarják vinni, hogy hétfőn vagy kedden 10 és 16 óra között tegyék
meg

Az új munkarend bevezetéséhez szükséges
feltételek
• A tantermen kívüli digitális oktatáshoz az intézmény minden diákjától
azt kérnénk, hogy osztályfőnökéhez jutassa el meglévő @gmail.com
végződésű email címét, illetve ha ilyennel nem rendelkezik
regisztráljon egyet. Alsó tagozatos diákok esetében a szülők segítségét
kérnénk ebben.
• Minden esetben kérjük, hogy kerüljön ellenőrzésre, hogy lehetséges-e
a Google felületére való bejelentkezés az adott felhasználói név és
jelszó párossal.
• Diákjainknak javasoljuk, hogy a hétfő és keddi tanítás nélküli
munkanapon tanulmányozzák a Google és az Office365 kollaborációs
szolgáltatásait

Elvárt viselkedési szabályok az intézkedések
ideje alatt
• Az egészségügyi intézkedések a nagyobb járvány megelőzését szolgálják,
ezért nyomatékosan kérjük minden tanulónkat, hogy kerüljék a nagyobb
létszámú közösségeket és lehetőleg maradjanak otthonukban.
• Az együtt tanulás, a közös munka vagy akár játék hasznos lehet ugyan, de
kérjük, hogy ezt most ne személyesen, hanem digitális csatornákon
keresztül gyakoroljátok.
• Kerüljétek a forgalmas és nagy létszámú közösségi helyeket, ügyeljetek a
személyes higiéniátokra és lehetőleg idősebb családtagjaitok látogatását is
halasszátok későbbre.
• Vigyázzatok magatokra, családtagjaitokra és reméljük mihamarabb
találkozhatunk iskolaközösségünkben.

Dolgozóknak szóló
tájékoztatás

Tájékoztató pedagógusainknak és oktatónevelő munkát segítő dolgozóinknak
• Hétfő és kedd tanítás nélküli munkanap lesz, de csak diákjainknak,
mert e két napot szánjuk a digitális átállásra való felkészülésre
• Kérünk minden pedagógus kollégát, hogy hétfőn a középiskolában 8,
az általános iskolában pedig 9 órakor jelenjen meg általános
tájékoztatásra a középiskola média termében illetve az általános iskola
4. sz. termében a Kálvin utcai épületben.
• A mindkét helyen tanító kollégák oda menjenek, ahol állományban
vannak
• Amennyiben saját laptoppal rendelkezik a kolléga kérjük hozza
magával.

• Kérünk minden pedagógus kollégát, hogy ha nem rendelkezik
@gmail.com végződésű email címmel, akkor regisztráljon egyet.
• Kérjük mindenki ellenőrizze, hogy be tud-e jelentkezni a Google
felületére ezzel az email címmel, illetve a moriczref.hu végződésű
email címével és az ehhez tartozó jelszavával hozzáfér-e az Office365
szolgáltatásaihoz az office365.com webcímen, a bejelentkezés
kiválasztását követően
• Informatikai-technikai jellegű kérdésekben kérjük a rendszergazdákat
keresni.
• Kérjük technikai dolgozóinkat, hogy a szokásos munkabeosztásuk
szerint érkezzenek munkába, ők majd egyéni munkarend szerint
fogják tevékenységüket végezni, melyről hétfőn történik egyeztetés
• A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük mindenki belátását és
társadalmi felelősségvállalását.

Iskolai elérhetőségek
• Intézményi weblap: www.moriczref.hu
• Középiskolai FB oldal: https://www.facebook.com/moricz.kisuj/
• Általános iskolai honlap: https://moricz-arany.blogspot.com/
• Általános iskola FB: https://www.facebook.com/legyelteisaranyos/
• Óvoda FB oldal: https://www.facebook.com/ovoda.reformatus
• Bejelentkezés a Google felületére: https://accounts.google.com/
• Bejelentkezés az Office365 felületre: https://office365.com/

