
Tisztelt Szülők! 

2021. május 10-től az iskola jelenléti oktatásban működik tovább, a digitális oktatás megszűnik. 

Szeretettel várjuk vissza az alsó tagozatos tanulókon kívül a felső tagozatos gyerekeket is! 

Több jelzés is érkezett arról, hogy vannak olyan családok, akik nem szeretnék visszaengedni még a gyermeküket 

a közösségbe, hanem otthonról szeretnék teljesíteni a gyermek tankötelezettségét.  

Amennyiben Ön szeretné, hogy felső tagozatos gyermeke otthonról tanuljon, és ne vegyen részt a jelenléti 

oktatásban, ezt kérvényeznie kell írásban.  

Amennyiben Ön május 7-ig engedélyt kapott arra, hogy alsó tagozatos gyermeke otthonról tanuljon és 

szeretné, hogy továbbra is otthon maradjon a gyermeke, ezt Önnek újra kell kérnie.  

Kérvényét az iskola igazgatójának címezve kell megküldeni az iskola címére (3060 Pásztó, Nagymező utca 36.), 

vagy elektronikusan külön erre a célra létrehozott zskai.kerelem@gmail.com e-mail címre.  

Amennyiben gyermeke az ön írásbeli kérésére otthonról tanulhat, távolmaradását igazolt hiányzásnak 

tekintjük, de online órákat nem tudunk neki biztosítani. 

A tanév sikeres befejezéséhez még ebben a helyzetben is több lehetőség áll rendelkezésre:  

1. Amennyiben a tanuló - annak ellenére, hogy hiányzása meghaladta összességében a 250 órát, vagy 

egy-egy tantárgyból a tanórák számának harminc százalékát, - mégis rendelkezik elegendő számú 

érdemjeggyel a tanév sikeres értékeléséhez, a tanév értékelését az osztályzatai alapján fogja kapni. 

2. Amennyiben 250 órát meghaladja a hiányzás a tanórákról és ráadásul nem rendelkezik elegendő 

osztályzattal sem a tanuló a tanév lezárásához, ebben az esetben a nevelőtestület dönt arról, hogy a 

tanuló osztályozóvizsgát tehet-e. 

A tanuló érdeke, hogy sikeresen befejezze a tanévet akkor is, ha igazoltan hiányzik és otthonról tanul. 

Ez úgy lehetséges, hogy otthonról is folytatja önállóan a tanulást, rendszeresen visszaküldi az osztályra 

vonatkozó írásbeli számonkéréseket és online formában teljesíti a szóbeli számonkéréseket is.  

Ehhez szükség van az Ön közreműködésére is. Kérem, hogy az osztály munkáját feltétlenül kövesse az online 

osztály felületén és tartsa a kapcsolatot az osztályfőnökkel! A tananyagot és a házi feladatokat a KRÉTA 

rendszeren keresztül tudja követni. 

Fontosnak tartjuk, és tiszteletben tartjuk az Ön döntését. Amennyiben gyermeke tanítását otthon kívánja 

megoldani, a tanítók és tanárok segítenek ebben és törekedni fognak arra, hogy az Ön gyermeke is sikeresen 

tudja a tanévet teljesíteni. A korábbi évek tanúsága szerint, közös erővel eddig is sok kihívást jelentő helyzetet 

tudtunk megoldani. Számítunk Önre! 

Pásztó, 2021. május 7. 
Tisztelettel,  

Szántó Marianna 
igazgató 
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1 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát, egy adott tantárgyból a 

tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a 

tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 


