
Tisztelt Szülők! 

Előzetes igényfelmérést végzünk arra vonatkozóan, hogy a 2019/2020. tanévben a szorgalmi 

időszak utolsó napját (2020. 06. 15.) követően 2020.06.16−2020.08.28. napja közötti időszakban 

a szülők részéről milyen igény merül fel a nyári szünet ideje alatt gyermekfelügyelet, napközis 

táborok és a nyári szünet előtti kiscsoportos felügyelet iránt. 

A tanév hossza nem változik, június 15-ig a koronavírus-járvány miatt március közepén elrendelt 

tantermen kívüli digitális oktatás érvényben marad. 

Kérem Önöket, hogy a következő lehetőségre 2020. május 26. (kedd) 10:00 óráig a 

helyettes2rozgonyi@z-net.hu e-mail címre küldjék el válaszaikat a gyermek nevével, 

osztályával, a szülők elérhetőségeivel pontosan megjelölve az igényelt időszakot! 

2020. június 02-2020.06.15-ig terjedő időszak 

1. Június 2−tól oktatási céllal kis csoportos konzultációkat és egyéni felkészítést kérnek-e 

gyermekük/gyermekeik számára? Ha igen milyen tantárgyból, tantárgyakból? 

2. Június 2−15-ig a pedagógusok is behívhatják a gyerekeket felzárkóztató foglalkozásokra. A 

gyerekeknek nem kötelező a megjelenés az iskolában, de azoknak lehetőséget jelenthet a 

felzárkózásra, akik valamilyen okból nem tudtak bekapcsolódni a digitális oktatásba. 

3. Június 2−15-ig kérnek-e kiscsoportos felügyeletet, ha igen mely napokra és mettől−meddig? 

4. Kiscsoportos gyermekfelügyelet 

2020. június 16-26. és 2020. augusztus 24-28. között kiscsoportos gyermekfelügyelet biztosítunk. 

Ha igénybe szeretnék venni, akkor mely napokra kérik. 

25. hét 2020.06.16−2020.06.19 

26. hét 2020.06.22−2020.06.26. 

35. hét 2020.08.24−2020.08.28. 

5. Napközis táborok tartására a 27-37. hét között nyílik lehetőség. 

Turnusok: 

27. hét 2020.06.29−2020.07.03. 

28. hét 2020.07.06−2020.07.10. 

29. hét 2020.07.13−2020.07.17. 

30. hét 2020.07.20−2020.07.24. 

31. hét 2020.07.27−2020.07.31. 

32. hét 2020.08.03−2020.08.07. 

33. hét 2020.08.10−2020.08.14. 

34. hét 2020.08.17−2020.08.19. 

Kérjük, azt is jelezzék, ha fizetős, céges szervezésben vesz részt gyermekük táborban! 

6. Zöld tábor 

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy Nagykanizsa MJV Önkormányzata szervezésében az előző 

évekhez hasonló feltételekkel megrendezésre kerül a nyári Zöld tábor. 

Részletes tájékoztatást később nyújtunk. Ha szeretnék, hogy gyermekük részt vegyen a Zöld 

táborban, akkor azt a gyermek nevével, osztályával, a szülők elérhetőségeivel kérjük, küldjék el a 

megadott e-mail címre és időpontra! 

mailto:helyettes2rozgonyi@z-net.hu


Turnusok: 

27. hét 2020.06.29−2020.07.03. 

28. hét 2020.07.06−2020.07.10. 

29. hét 2020.07.13−2020.07.17. 

30. hét 2020.07.20−2020.07.24. 

31. hét 2020.07.27−2020.07.31. 

32. hét 2020.08.03−2020.08.07. 

33. hét 2020.08.10−2020.08.14. 

34. hét 2020.08.17−2020.08.19. 

Segítő együttműködésüket köszönöm! 

 

Tisztelettel: 

Nánainé Kozári Erika 

intézményvezető 


