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Tisztelt Szülők! 

 

A végéhez közeledik a nyári szünet és kezdetét veszi az új tanév. A tanévkezdéssel kap-

csolatosan szeretném Önöket tájékoztatni. 

A tanévet hagyományos rend szerint kezdjük meg, de az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma által kiadott „INTÉZKEDÉSI TERV a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézmé-

nyekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című korlátozó elő-

írásokat figyelembe véve szervezzük meg. 

A fenti Intézkedési tervnek eleget téve AZ IDEI TANÉVBEN ÚJ SZABÁLYOKAT VEZE-

TÜNK BE ISKOLÁNKBAN, melyek betartását kérjük Önöktől és Gyermekeiktől 

valamennyiünk biztonsága érdekében: 

1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

Kérjük, amennyiben gyermekük beteg, ne küldjék iskolába! 

 

2. AZ ISKOLA ÉPÜLETE HÉTKÖZNAP 6.45 ÓRAKOR NYIT. Pedagógus ügyeletet 

(ahogyan a korábbi tanévekben is) 7.15-től tudunk biztosítani. Kérjük, 6.45 óra 

előtt ne engedjék gyermekeiket iskolába! Felsős gyermekeknek a várakozás 

idején, illetve szünetekben a maszk használata kötelező, alsós gyermekek-

nek ajánljuk. 

 

3. Kerülve az intézmény előtt és az intézményben a járványügyi szempontból veszé-

lyes csoportosulást a reggeli órákban (6.45 – 8.00) megnyitjuk iskolánk mind-

két portáját az alábbiak szerint: 

- Az északi (Zipernovszky utcai) bejáratot KIZÁRÓLAG a FELSŐ TAGOZATOS 

gyermekek, 

- A déli (Bánki Donát utcai) bejáratot KIZÁRÓLAG az ALSÓ TAGOZATOS gyerme-

kek használhatják.  

Egyéb időpontokban az eddig is használt északi (Esztergár Lajos utcai) főbe-

járaton keresztül lehet az iskolába belépni. 

 

4. Az épületbe 2020. szeptember 1-jétől a szülők nem léphetnek be, csak tele-

fonon, e-mailen előre egyeztetett időpontban. 
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5. Az iskolába lépéskor minden látogató (diák, szülő, pedagógus, dolgozó, egyéb 

személyek) esetén hőmérés történik, melyet kézfertőtlenítés, szappanos kéz-

mosás követ majd. 

 

6. Az iskolában nem kötelező a maszk használata, mégis azt kérjük Önöktől, 

hogy minden gyermeknél minden nap legyen orrot és szájat eltakaró maszk, 

mivel a tanórák közötti szünetekben nem tudjuk biztosítani a gyermekek közötti 

1,5 méteres védőtávolságot, illetve a gyermekek csoportosulását. 

 

7. A büfé várhatóan üzemelni fog, de számolni kell azzal, hogy csak tanítványainknak 

lesz lehetősége ott vásárolni, hiszen szülők nem léphetnek az épületbe. 

 

8. Délután, 16 órakor, az alsó tagozatos gyermekeket iskolánk Auláján keresz-

tül engedjük haza. A szülőknek ekkor is az udvaron, az Aula ajtaján kívül kell 

várakozniuk. 

 

9. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járvány-

ügyi előírások betartása mellett tartjuk meg, 

 

10. Kérjük továbbra is FOKOZOTTAN kísérjék figyelemmel e-mailjeiket, a Közneve-

lési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert (KRÉTÁ-t), valamint iskolánk 

honlapját, mivel ezeken keresztül tudjuk Önöknek a leggyorsabban eljut-

tatni az információkat, tájékoztatókat.  

Továbbra is kérjük Önöket, hogy CSAK hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az 

oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felüle-

teken tudják követni.  

 

Kedves Szülők! 

Bízva a megértésükben, együttműködésükben kívánok Önöknek és Gyerekeiknek 

egészségben gazdag, sikeres ÚJ TANÉVET! 

 

 

Csalódi Éva 

Igazgató 
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TANÉVKEZDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK: 

Tankönyvosztás: 2020. augusztus 31. hétfő Alsós tornaterem 

 Épületen belüli bejárat Épületen kívüli bejárat 

8.00-9.30  1. évfolyam 5. évfolyam 

9.30-11.00  2. évfolyam 6. évfolyam 

11.00-12.30  3. évfolyam 7. évfolyam 

12.30-14.00 4. évfolyam 8. évfolyam 

Ezen a napon 8 órától lesz a tanszervásár iskolánk Aulájában. 

Kérjük, a tankönyvosztás és a tanszervásár alkalmával is a biztonsági előírások betartását: 

- 1,5 méteres védőtávolság, 

- maszkhasználat. 

 

2020. szeptember 1. kedd, 7.45 Tanévnyitó és első tanítási nap 

A tanévnyitó ünnepélyen kizárólag az 1. osztályos gyermekek és szüleik vehetnek 

részt. A többi gyermek hangosbemondón keresztül hallgatja majd végig a műsort. 

Kérjük, a szülőket az iskola ajtajánál búcsúzzanak el gyermekeiktől, ne lépjenek be az épü-

letbe! 

Az első tanítási nap programja: 

1. óra: Tanévnyitó (7.45) 

2-5. óra: Osztályfőnöki óra: házirend, tűz- és balesetvédelmi oktatás, stb. 

Csak az 1. osztályos gyermekeknek kell ünneplő ruhába jönniük. 

Ezen a napon: jegyzetfüzet, órarend, tolltartó szükséges, hogy a gyermekeknél legyen. 

Reggeli, ebéd és uzsonna azoknak a tanulóknak lesz, akiknek az étkezés be van fizetve. 

Kérjük, azokat a Szülőket, akiknek gyermeke nincsen befizetve, feltétlenül csomagoljanak 

számukra ennivalót, innivalót, mert a büfé még nem biztos, hogy üzemelni fog! 

Napközi és tanulószoba már ezen a napon is működik. 

A tanórák végén a gyermekek KIZÁRÓLAG szülői engedéllyel mehetnek haza, ezért 

kérjük, hogy minden tanuló hozzon magával a szülőktől írásbeli jelzést: hogyan, ki-

vel, mikor mehet haza! 

 

 

Szülői értekezletek időpontjai: 

2020. szeptember 1. kedd, 17 óra: 1.a, 1.b 

2020. szeptember 2. szerda, 17 óra: 2.a, 2.b, 3.a 

2020. szeptember 3. csütörtök, 17 óra: 3.b, 4.a, 4.b 

2020. szeptember 7. hétfő, 17 óra: 5.a, 5.b, 6.a 

2020. szeptember 8. kedd, 17 óra: 6.b, 7.a, 7.b 

2020. szeptember 9. szerda, 17 óra: 8.a, 8.b 

FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK A SZÜLŐK JELENLÉTÉRE! 


