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TÁJÉKOZTATÁS a TÁVOKTATÁSSAL KAPCSOLATOSAN
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A távoktatás iskolánkban megvalósuló formájáról a következő tájékoztatást adom mindenkinek!
A digitális tananyag tanítók, szaktanárok által leírtak szerint készítendők. Ezek a KRÉTA rendszeren keresztül
kerülnek kiküldésre, melyet minden szülő és diák a HÁZI FELADAT menüpontban láthat a rendszerben.
A KRÉTA felület közvetlenül elérhető az iskola honlapjáról - http://tiszavasvari-iskola.hu – és mobil
applikáción keresztül is.
 A diák belépéshez alapesetben szükséges a
Felhasználónév: mely a gyerek oktatási azonosítója
jelszó: a gyermek születési éve kötőjellel elválasztva (pl. 2010-09-05)
Belépés után a jelszó a saját profilban megváltoztatható.
 A szülői felületre a gyermek oktatási azonosítójával és az egyéni iskola által korábban kiadott – jelszóval
tudnak belépni.
Amennyiben probléma merül fel a belépéssel kapcsolatosan kérjük, kretakabay@gmail.com e-mail címen
vegyék fel a kapcsolatot az intézménnyel! Kréta használatával kapcsolatos tudnivalók online elérhetők:
https://tudasbazis.ekreta.hu/ oldalon.
Ezen felül kiemelten fontos, hogy az osztályok közös kommunikációs felületeit, valamint az iskola hivatalos
oldalait naponta kövessék nyomon és az ott kapott információk szerint igyekezzenek eljárni!
Azon tanulók, akik nem rendelkeznek internet eléréssel papír alapon kapják meg a tananyagot az
osztályfőnököktől.
Mivel tanulóink egy része tankönyveit, munkafüzeteit, füzeteit és egyéb személyes holmijait az iskola
épületében hagyta, ezért a következő napokban a SZÜLŐK számára lehetőséget biztosítunk azok elvitelére
legkésőbb 2020. március 20., péntek 12 óráig.
Nagyon fontos, hogy nagyobb csoportok, osztályok szülei egyszerre 5 főnél többen nem tartózkodhatnak az
épületben! Ennek biztosítása érdekében kérjük, hogy a következő időbeosztást szíveskedjenek mindenki
biztonsága érdekében betartani és türelmesen várakozni az épület előtt:
Az épület nyitvatartási rendje:
hétfő – csütörtök 8:00 órától – 15:00 óráig
péntek 8:00 órától 12:00 óráig.
Tiszavasvári, 2020. 03. 17.

Ráduly Zsolt
intézményvezető
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