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 Tájékoztató lapszám a koronavírusról

A koronavírusok alapvetően 
állatok körében fordulnak e-
lő, ugyanakkor egyes koro-
navírus törzsekről ismert, hogy 
képesek az emberben is fer-
tőzést okozni. A koronavíru-
sok mind állatról emberre, 
mind emberről emberre ter-
jedhetnek.
Sokféle állatfaj lehet forrása 
az emberi megbetegedést 
okozó koronavírusoknak. A 
2012-ben az Arab-félszigetről 
kiinduló, a közel-keleti légző-
szervi szindróma járványát o-
kozó koronavírus elsődleges 
forrása a teve volt, míg a 2002 
-ben Kínából kiinduló, a sú-
lyos akut légzőszervi szindró-
ma járványát okozó koro-na-
vírus a denevérről cibet-
macskák közvetítésével ter-
jedt át emberre.
A mostani járványt okozó új 
koronavírus 2019 végén került 
azonosításra Kínában. Az új 
koronavírus által okozott be-
tegség neve a COVID-19. Ez 
a vírustörzs a kínai Vuhanban 
a 2019 decemberében kitört 
járvány előtt ismeretlen volt.

Petri Hírek

Petr
i Hírek

1.o.

„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel

Az új koronavírus elleni küzdelem érdekében, ebben és az 
ezt követő lapszámokban is hiteles információkat közlünk

a hatósági intézkedésekről, a helyi döntésekről, 
a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről

Ne menjen olyan környezet-
be, ahol nagy valószínűsége 
a fertőzésnek, lehetőleg ma-
radjon otthon, csak alapos 
indokkal hagyja el otthonát!
Lehetőleg most kerülje a szo-
ros kapcsolatot mindenkivel, 
akivel nem egy háztartás-
ban él, tartsa a legalább 1,5 
m. távolságot másoktól és ne 
csoportosuljon! 
Alaposan és gyakran mosson 
kezet!  Lehetőleg szappanos 
vízzel vagy legalább 60% 
alkoholtartalmú kézfertőtlení-
tővel tisztítsa meg a kezét! 
Ügyeljen a körmei alatti, és az 
ujjai közötti területekre is!
Szellőztessen gyakran! Ez vo-
natkozik az otthonra, az iro-
dákra, minden zárt térre.
Köhögéskor és tüsszentéskor 
takarja el az orrát és száját 
zsebkendővel, utána dobja 
ki és mosson kezet!
Kerülje el a köhögő, légúti 
tüneteket mutató embere-
ket, a nagy tömeget!
Lázas beteggel lehetőség 
szerint kerülje az érintkezés 
minden formáját!
A kézfogást, a puszit, a 
baráti ölelést ta-
nácsos mellőznie.

Tájékoztató oldal
 a koronavírusról

A magyar kormány 
operatív törzset 
hozott létre az új 

koronavírus elleni 
küzdelem 

érdekében.
Ezen a honlapon 

hiteles és naprakész 
információkat talál 

a hatósági 
intézkedésekről, 
a megelőzéshez 

szükséges lépésekről 
és teendőkről 

a panaszok esetén.
Tegyünk 

mindannyian az 
egészségünkért!

Információs vonalak:
 06 80 277 455  
06 80 277 456

 koronavirus@bm.gov

Mit kell tudni a 
koronavírusról?

A megelőzéshez 
óvintézkedések
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Mit tegyünk tünetek esetén
A betegség leggyakoribb tünetei

A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél 
jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.

Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. Vannak olyan 
fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek.

 

A koronavírus most már mindenhol ott lehet Magyarországon is. 
Bárki hordozhatja a vírust és bárkinek tovább adhatja a fertőzést. 
Fontos, hogy lassítsuk a járvány terjedését. Ezért fontos mindenkinek betartani 
az ajánlásokat, a szabályokat.
Maradjon otthon, ne menjen közösségbe! Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi 
rendelőbe, hanem telefonon hívja fel háziorvosát!
A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt.
Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, és
a)a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, tehát 
nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos értesíti az Országos 
Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti mintavétel céljából. Ennek eredményéről a háziorvos 
értesíti Önt.
b) a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és kórházi ellátást igényel, akkor a 
mentő a területileg illetékes kórház infektológiai osztályára vagy járványkórházba, 
vagy kijelölt intézménybe szállítja Önt, ahol az elkülönítése, az ellátása és a 
mintavételezés megtörténik.
 



Petr
i Hírek

6.o.



Koszisz Királyfalvi Miklós Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda

Tájékoztatás a digitális oktatási munkarendről

Kedves Pócspetri diákok és Szülők!
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„A Pócspetri KOSZISZ Királyfalvi Miklós 
Katolikus Általános Iskolában 2020. 
03.16-tól, azaz hétfőtől tantermen 
kívüli digitális oktatási munkarend lép 
életbe, vagyis mindenki órarendnek 
megfelelően, interneten keresztül, ott-
honról tartja a kapcsolatot az iskolá-
val. Minden osztályfőnök felveszi a 
kapcsolatot a szülőkkel, tanulókkal az 
eddig megadott elérhetőségek 
valamelyikén. Ha valakinek módosult 
a telefonszáma, vagy az email címe, 
kérem, saját érdekében, haladékta-
lanul jelezze az osztályfőnöknek.
Hétfőn reggel 8 órakor mindenki átve-
heti az iskolában maradt felszerelését. 
/Benti cipő, torna-felszerelés, tan-
könyv, egyebek/ 
A követelmények teljesítésének, a 
tanév érvényességének feltétele a 
bizonyítható kommunikáció a szakta-
nárral, a feladatok teljesítésének 
igazolása.
Munkaidőben 42/385-065; majd a 
20/374-1825-ös telefonszámon szí-
vesen válaszolok kérdéseikre, segítek 
a problémáik megoldásában.
Tisztelettel: Kissné Gondon Ibolya 
intézményvezető

A hétfőn bevezetésre került új mun-
karenddel kapcsolatosan jelenleg az 
alábbi információkkal tudunk Önök-
nek szolgálni:
1. A tanulók az elvégzendő fela-
dataikat facebook csoportokban, e-
mailben, illetve egyéb online felületen 
fogják megkapni. 

Minden osztályfőnök 
olyan felületet vá-
lasztott tanulói számára, amely a szü-
lőknek is elérhető. Türelmet kérünk 
mindenkitől, keressük annak megol-
dását, hogyan jutnak el azokhoz is a 
megoldandó feladatok, akik nem 
rendelkeznek megfelelő informatikai 
eszközzel.
2. A kijelölt feladatok elvégzésének 
időpontját a tanuló (szülő) választhat-
ja meg, azonban a pedagógus által 
megadott határidőre el kell készíteni a 
feladatokat. Ebben szeretnénk kérni a 
kedves szülők segítségét, hogy az 
otthoni tanulási folyamatot rendszere-
sen ellenőrizni szíveskedjenek.
3. A pedagógusok elérhetősége a 
hon lapunkon  (h t tps : / /pet r i i s k . 
webnode.hu) a baloldali sávban a 
Kapcsolat fülre kattintva, megtalálha-
tó. Kérjük, ha egy mód van rá, az e-
mailben történő kapcsolattartási for-
mát válasszák, hogy a szaktanárok 
mindenki számára tudjanak segítsé-
get nyújtani. A kollégákat munkana-
pokon, a délelőtti időszakban telefo-
non is elérik.
4. Önkormányzatunk azok számára, 
akik ezt írásban kérik, az új munkarend 
ideje alatt is biztosítja az ebédet. 
Ennek lebonyolításáról a Hivataltól kér-
hetnek felvilágosítást.
Ismételten kérjük a kedves szülőket, 
hogy gyermekeik napközbeni felü-
gyeletére fokozottan figyeljenek, s ne 
engedjék őket közösségbe!
Tisztelettel: Kissné Gondon 
Ibolya intézményvezető

     

Tisztelt Szülők!
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Eljárásrend a Pócspetri KOSZISZ Királyfalvi Miklós 
Katolikus Általános Iskola és Óvodában,

a digitális munkarend időszakára

A 1102/2020.(III.14.) Kormány határozata a-
lapján 2020. március 16. napjától az isko-
lánkban, 2020. március 23. napjától az óvo-
dánkban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, 
digitális munkarendben történik. Minden e-
lőforduló eseményre (tananyag meghatá-
rozása, a pedagógus feladata, a tanuló, a 
szülő értesítése, a tanulónak feladatkiküldés, 
a tanuló munkájának ellenőrzése) alapul 
szolgál az Eljárásrend. Ezen eljárásrend a jár-
ványügyi helyzet változása esetén módosul-
hat! Minden eseményt az intézmény által 
alkalmazott elektronikus naplóban kell admi-
nisztrálni.
A tantárgyfelosztás szerinti órarend helyett 
alkalmazandó tanrend kialakítása
Az intézményben a tantárgyfelosztás sze-
mélyi része (melyik tantárgyat melyik kolléga 
tanítja) érvényben marad.
Az intézmény által kialakított, a digitális mun-
karend megvalósítására kialakított tanrend 
miatt, 2020. március 16-tól a korábbiakhoz 
képest óraszám-változások nem történtek.
2020. március 16-tól 20.-áig tartó időszakot az 
átállás időszakának tekintjük. Az elektronikus 
naplóban a tanórákat regisztráljuk, minden 
tanóra címe: Átállás a digitális munkarendre 
2020.03.16-20.
Pedagógusok munkavégzéseinek formái, 
rendje, beosztása.
Az intézmény pedagógusai (beleértve a 
megbízási díjas munkavállalókat is, a továb-
biakban együtt: pedagógusok) a digitális 
munkarendben többnyire otthoni munka-
végzéssel látják el feladataikat.
A pedagógusok otthoni munkavégzéseik-
ben kötelesek betartani az intézményi eljá-
rásrend szabályait.
A pedagógus a feladatkiküldésben a tan-
anyag lényegi részeire szorítkozzon, adjon 

megfelelő támogatást a tanulóknak, s hatá-
rozzon meg a lehetőségekhez képest fix idő-
pontot a felmerülő kérdések megválaszolá-
sára. A tananyag meghatározásakor legyen 
tekintettel a tanulók, a szülők, időbeosztá-
sára, előzetes tudására, felkészültségére, s 
más tantárgyak követelményeire.
Amennyiben az intézményben ügyeletet kell 
szervezni a tanulók ellátására, abban a pe-
dagógusnak - az igazgató utasítása alapján 
- részt kell vennie.
A pedagógus munkaideje: heti 40 óra, a 
rendkívüli helyzetre való tekintettel a munka-
idő rugalmas beosztású.
A tanárok online bejelentkezésének elsődle-
ges ideje a normál tanrend szerinti órarend 
alapján az adott tantárgy órarendi ideje.
A pedagógus kötelessége figyelemmel kí-
sérni a hozzászólásokat a tananyag átvéte-
lének tényéről.
Bejelentkezés osztályonként és tantárgyan-
ként minimum 1, legfeljebb a heti óraszám 
szerint. A heti tananyag mennyisége: nem 
lépheti túl a normál tanítás keretei között a 
heti óraszám szerinti tanóra alatt leadható 
tananyag mennyiségét.
A munkaközösségek működése:
Munkaközösség - vezetők kezdeményezé-
sére email vagy más felületen levelezőcso-
portot hoznak létre az online kommunikáció 
megkönnyítésére, ötletek, tanácsok meg-
osztása, szakma kérdések megvitatása cél-
jából.
Kapcsolattartás: Elsősorban a már szokásos 
email levelező rendszerben. A levelek olva-
sása fokozottan ajánlott.
A tanár feladata még: a tananyagok fel-
kutatása, új platformok, jó gyakorlatok 
keresése, kipróbálása, oktató 
v i d e ó k  k e r e s é s e ,  a z o k h o z 

A tájékoztatás és kapcsolattartás eszközei, formái
- személyesen kizárólag halaszthatatlan ügyben

- telefonon az intézményvezető elérhetőségén: 20/374-1825
- elektronikus levelezés: pocspet-ri@ okt.koszisz.hu; intezmenyvezeto@pocspetri. koszisz.hu

- intézmény honlapja: https://petriisk.webnode.hu
intézmény facebook oldala

mozaNapló: https://petriisk.mozanaplo.hu; üzenetek funkció
intézményi munkatársak között: kör e-mail, mobiltelefon, Messenger csoport
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feladatok, megfigyelési szempontok írása. 
Szöveges tananyagok gyártása, saját tana-
nyagok, kérdőívek, tesztek, tankockák, okta-
tófilmek stb. készítése, a projektek megszer-
vezése, a kiadott feladatok, tesztek, kérdőí-
vek kiértékelése, üzenetek megírása.
Személyre szabott egyéni online konzultáció 
a tanulókkal, szülőkkel, kollégákkal, vezető-
séggel és minden további felmerülő feladat, 
mely a fő célkitűzést a járvány terjedésének 
megakadályozását és a tanév érvényessé-
gének megtartását segíti.
Hét közben naponta 8-tól 16 óráig kötelesek 
telefonon is elérhetőek lenni a vezetőség, a 
szülők és a tanulók számára.
A pedagógusok munkavégzését egyszerű-
sített, a digitális munkarendhez adaptált 
egyszerűsített tanmenetben rögzítik. Minden 
pedagógus elkészíti és bemutatja az intéz-
ményvezetőnek a digitális munkarendre át-
alakított tanmenetét, ami az óraszámot és a 
tananyagot tartalmazza.
Határidő: 2020.04.20
A tananyagok a köznevelési regisztrációs és 
tanulmányi alaprendszerben való doku-
mentálásának módja
A pedagógusok által az elektronikus napló 
felületén kiküldött tananyag egyezzen meg 
az egyszerűsített tanmenet tartalmával.
A tanulók felé továbbított órarend szerinti 
digitális tananyagot a mozaNapló - üzenet 
küldő felületén a szülőknek és az iskola 
vezetőjének is elküldik a szaktanárok mini-
mum heti egy alkalommal.
Határidő: aktuális napon 16 óráig
A szülők számára szóló információkat to-
vábbító tájékoztatási csatorna és forma
A tanulók felé továbbított órarend szerinti 
digitális tananyagot, üzeneteket a moza 
Napló - üzenet küldő felületén a szülőknek és 
az iskola vezetőjének is elküldik a szaktaná-
rok. Határidő: aktuális napon 16 óráig
Felelős: szaktanár
az üzeneteket az osztályfőnökök az általuk 
karbantartott e-mail-listákra, vagy a szülők-
kel kialakított egyéb csatornákra továbbítják
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató, osztályfőnök
A tanulók számára történő feladatkiküldés 
csatornája és formája
Az üzeneteket az elektronikus napló felületén 
továbbítjuk. Intézményünkben az online 
oktatás hivatalos felülete a mozaNapló. Ezen 
a felületen zajlik a tanórák regisztrálása, 

tananyagok küldése, minden online feladat 
kiadásának regisztrálása, üzenetküldés a 
mozaNapló üzenet küldési felületén.
Az üzeneteket a szaktanár, osztályfőnök, 
vagy az iskola vezetője továbbítja.
Az elektronikus naplóval elérhetetlen tanu-
lók számára a feladatkiküldés e-mailben, 
vagy Messenger üzenetben történik.
A digitális tanrend beosztása a tanulók 
mozaNapló-ban rögzített órarend szerint ke-
rül kialakításra. 
Az üzenetek tartalma linket tartalmaz a di-
gitális munkarendben több pedagógus által 
használt digitális felületre (Google Class-
room)a megoldandó feladatokat a tanulók 
számára hozzáférhető tankönyvből és mun-
kafüzetből is válogatja a pedagógus. 
Az új anyag illusztrálására, feldolgozásának 
megkönnyítésére más források is megjelöl-
hetők.
A tanulók tanulmányi előrehaladása elle-
nőrzésének, rendszeres beszámoltatásá-
nak, értékelésének alkalmazható formái, 
gyakorisága, rendje
Az intézmény a tanulók beszámoltatásának, 
tanulmányi előrehaladásának ellenőrzésé-
nek és értékelésének formái a következők le-
hetnek: tesztek, kérdőívek, felmérőlapok, 
projektmunka, gyűjtőmunka, esszé, beszá-
moló, ppt, prezentáció, vázlat, házi dolgo-
zat, videokonferencia, kézzel készített munka 
befotózva, minden olyan módszer, feladat, 
számonkérés pedagógiai célú felhasználása 
lehetséges, amely online vagy emberi érint-
kezést nem igénylő módon történik, amely 
biztosítja a tanulók otthonukban megszerzett 
tudásának ellenőrzését.
Ehhez az összes fellelhető platform használ-
ható, amennyiben meggyőződtünk arról, 
hogy a tanulók is elérhetik, és pedagógiai 
célkitűzéseiknek szakmailag megfelelnek. A 
pedagógus kötelessége azokat a kommuni-
kációs csatornákat kijelölni, amelyen a ta-
nulók számonkérését meg kívánja valósítani 
és erről a tanulót is tájékoztatni köteles.
Gyakorisága: A szaktanár hatásköre az 
ellenőrzés gyakoriságának meghatározása.
A pedagógusok számára követelmény, 
hogy a belső intézményi szabályzatokban 
meghatározott érdemjegyeket adják, a 
szabályozásokban meghatározott gyakori-
sággal és rendben. A tanulókkal az 
ellenőrzés módját, anyagát előre 
meg kell ismertetni.



A digitális munkarendben is ér-
vényes hogy havonta minimáli-
san 1, de félévente legalább 3 ér-
demrenddel kell rendelkezniük 
diákjainknak.
Az előrehaladást és az érdem-
jegyeket az intézmény által alkal-
mazott elektronikus naplóban 
rögzíteni szükséges.
A fejlesztő pedagógusok felveszik 
a kapcsolatot a már beosztott ta-
nulókkal, a fejlesztést online for-
mában folytatják a lehetőségek-
nek megfelelő rendszeren keresz-
tül. A tanórák tananyagait és az 
elkészítésükre kijelölt határidőt a 
diákok a tanár által kiválasztott, 
de a naplóban is nyomon követ-
hető formában kapják meg. 
A szaktanár által kijelölt időpontra 
a diáknak fel kell dolgoznia a kia-
dott tananyagot! 
A beszámoltatás határidejének 
meghatározása a tanár hatás-
köre. Az időre el nem készült fela-
datok érdemjegye elégtelen.
A diák/szülő kötelessége a tan-
anyag átvételének tényét egy 
válasz email-ben jelezni a szak-
tanár felé! A levélre válaszolhat a 
mozaNaplóba belépést követő-
en az üze-netek menüpontban. 
https://petriisk. moza-naplo.hu
Ha a tanuló a feladatai elvégzé-
sében akadályoztatva van, (pl. 
betegség) ennek tényéről köteles 
az osztályfőnököt tájékoztatni, aki 
a megfelelő platformon értesíti a 
szaktanárokat.
Amennyiben a tanuló igazolha-
tóan (befotózott orvosi igazolás 
alapján) nem készítette el a fe-
ladatot, egyeztet a tanárral, aki új 
időpontot határoz meg a számá-
ra maximum kétszer. A tanárokkal 
való konzultáció során haladékot 
kapott tanuló feladatának hiá-
nya a második határidő után, e-
légtelen érdemjegy beírását je-
lenti.
Pócspetri,2020. március 27.

Kissné Gondon Ibolya
intézményvezetö Petr

i Hírek

10.o.

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai bei-
ratkozások szervezését – figyelemmel az orszá-
gos járványügyi helyzetre – az emberi erőfor-
rások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 
2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő ál-
talános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon 
szabályozza.

Intézményünkben 
az ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

beiratkozás során az alábbi 
eljárásrend érvényes.

A KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános 
Iskola a jelentkezők részére a beiratkozást a 
szándéknyilatkozatok digitális beküldésével, 
postai úton való beérkezésével, vagy az iskola 
postaládájába való bedobással teszi lehetővé 
2020. április 6-április 7. között. 
A hivatalos okiratok bemutatása az első tanítási 
napot megelőzően előzetes megbeszélés alap-
ján történik, időpont egyeztetéssel. 
Ha van lehetősége a szülőnek, fényképezze le a 
lakcímkártyát, a gyerek TAJ kártyáját és a szü-
letési anyakönyvi kivonatát, majd küldje el.
Kérem, e hivatalos okiratok alapján töltsék ki a 
Szándéknyilatkozatukat, melyet letölthetnek az 
iskola honlapjáról, /https:// petriisk.webnode. 
hu/dokumentumok/, vagy hamarosan megta-
lálnak postaládájukban!

Ha a szülő nem a mi iskolánkba szeretné gyer-
mekét beíratni, akkor ezt a szándékát elektro-
nikus úton, vagy telefonon jelezze az iskola 
vezetőjének 2020. április 17-ig.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 2020. április 21-
én hivatalból felvesszük a körzetünkbe tartozó 
azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem 
érkezett jelzés arról, hogy más iskola felvette. 
Pócspetri, 2020. március 30.
Kissné Gondon Ibolya 
intézményvezető 

Általános iskolai beiratkozás 
a 2020/2021-es nevelési évre



A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozá-
sA nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § 
(2) bekezdése alapján minden gyermek abban az év-
ben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. élet-
évét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-
jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötele-
zett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében 
a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe 
integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet 
miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai bei-
ratkozások során a köznevelésért felelős miniszter hatá-
rozata alapján intézményünk a következőképpen jár el:

A Pócspetri KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Álta-
lános Iskola és Óvoda a hozzá jelentkezőknek a beirat-
kozást 2020. április 2 – április 20. között tartja meg. 

A hozzánk érkező szándéknyilatkozatok alapján 
folyamatosan készítjük el a beiratkozások időpontjára 
vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul 
tájékoztatjuk; majd a gyermek felvételéről legkésőbb 
2020. április 20-ig döntünk, és erről írásban értesítjük a 
gyermeket nevelő szülőt.
Ha a szülő nem a mi óvodánkba szeretné gyermekét 
beíratni, akkor ezt a szándékát elektronikus úton, vagy 
telefonon jelezze az óvoda vezetőjének 2020. április 17-
ig. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 2020. április 21-én 
hivatalból felvesszük a körzetünkbe tartozó azon gyer-
meket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, 
hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges 
iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési 
napján kerül majd sor.

Pócspetri, 2020. március 30.
Kissné Gondon Ibolya intézményvezető

Óvodai beiratkozás 
a 2020/2021-es nevelési évre
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Óvodai beiratkozáshoz

az elérhetőségek

A Pócspetri KOSZISZ 
Királyfalvi Miklós Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda

tavasziszünet előtti
utolsó tanítási nap

2020. április 3.
(Péntek)

szünet utáni 
első tanítási nap

202. április.15.
(Szerda)

Tavaszi szünet:
2020. április 06-tól -
2020.április 14-ig.

A szünet ideje alatt a 
digitálisoktatás szünetel!

Tavaszi szünet


