
Tisztelt Szülők! 

 

A tanterven kívüli, digitális munkarend tárgyi követelményei az internet használatra alkalmas 

számítógép, laptop vagy okostelefon. Ezen kívül elengedhetetlen a gyerek és/vagy szülő email címe. 

 

A kommunikáció és az oktatás alapja az email. 

 Ennek érdekében kérem a központi iskola alsó tagozatos diákok szüleit, hogy az osztályfőnöknek 

sürgősen küldjék meg a diák és /vagy szülő email címét, hogy a házifeladataikat, tananyagot mindenki 

személyre szabottan kaphassa meg. 

Digitális munkarend során használatos gmail.com címek 

Központi Alsó Tagozat  
   

Dobos Eszter eszterdoboskorona@gmail.com  

Horváth-Rovács Júlia horvathrovacsjulia@gmail.com  

Kempfné Szabó Judit kempfne.judit05@mail.com  

Kovácsné Gombás Terézia kovacsnegombasterezia@gmail.com  

Kurunczi Petra kurunczipetra155@gmail.com  

Lőrinczné Kováts Ildikó lorinczildi6@gmail.com  

Nagyné Horváth Tímea nagyne.h.timea.1964@gmail.com  

Nagyné Kő Mária komaria4b@gmail.com  

Nemesné Sebők Márta nemesmarti0@gmail.com  

Németh Réka nemethreka.osztaly@gmail.com  

Neubergerné Berta Barbara n.barbineni.nemet@gmail.com  

Speizer Judit speizerjudit3@gmail.com  

Sükösdné Vitéz Katalin snekati.kor@gmail.com  

Szabó Gyuláné szabonegabi8@gmail.com  

Tóth Mária marcsineni15@gmail.com  

 

 

A központi felső tagozaton kérem önöket, hogy  az osztályfőnökök által a facebookon küldött 

kérdőívet sürgősen töltsék ki annak érdekében, hogy a szaktanárok fel tudják venni a kapcsolatot a 

diákokkal emailen.  

 

Az adatok megadása kötelező! 

 

A koncepció, hogy minden gyerek az eredeti órarendje szerinti időben várhatja a 

szaktanár/osztályfőnök adott órára vonatkozó utasításait emailen. 
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Kérem az adatszolgáltatás minél gyorsabb közlését, annak érdekében, hogy a munkát minél előbb 

elkezdhessük.  

Felhívom nyomatékosan figyelmüket, hogy ez az idő nem szünet! A gyerekek napi szinten, 

tantárgyanként kapnak tananyagot, házi feladatot amit önállóan vagy szülői segítséggel el kell 

végezni és erről visszajelzést kell küldeni a tanárnak az emailekben jelzett módon.  

 

Kérem szíves együttműködésüket, segítségüket a gyerekek és mindannyiunk érdekében. 

 

Üdvözlettel:  Bella Zsolt igazgató 

 

 

Kedves Szülők! Kedves Diákok! 

 

 
Azok a diákok, akiknek tankönyvei, személyes felszerelései ( pl.: tornazsák, rajz felszerelés….)maradtak az 
iskolában, és ezért be kell jönniük az épületbe, azok azt a következő rendben tehetik meg: 
 

 
 a 1. évfolyam tanulói 2020. március 17-án 08.00-10.00 óráig 

 a 2. évfolyam tanulói 2020. március 17-án 10.00-12.00 óráig 

 a 3. évfolyam tanulói 2020. március 17-án 12.00-14.00 óráig 

 a 4. évfolyam tanulói 2020. március 17-én 14.00-16.00 óráig 

 a 5. évfolyam tanulói 2020. március 17-én 08.00-10.00 óráig 

 a 6. évfolyam tanulói 2020. március 17-én 10.00-12.00 óráig 

 a 7. évfolyam tanulói 2020. március 17-én 12.00-14.00 óráig 

 a 8. évfolyam tanulói 2020. március 17-én 14.00-16.00 óráig 
 
 

 
Kérem, hogy mindenki csak indokolt esetben jöjjön az iskolába, a holmiját vegye ki a szekrényéből és azonnal 

hagyja el az intézményt. Aki a fent megjelölt időpontokban nyomós ok miatt nem tud eljönni a tankönyveiért és 
személyes felszereléseiért az 2020. március 18-án, szerdán még 9.00-16.00 óráig ezt megteheti. 

 

Üdvözlettel:  Bella Zsolt igazgató 

 


