
 

Kedves Szülők! 

Nagy örömmel vártuk, hogy találkozhassunk! A Kormány döntése alapján minden iskolában 

megkezdődik hagyományos módon a tanítás. 

 Picit mégis más ez a tanévkezdés, mint amit szerettünk volna.  A koronavírus járvány miatt 

szükséges néhány változtatás a mindennapi életünkben. Ezeknek a szabályoknak a betartása 

szükséges ahhoz, hogy minden gyermek és pedagógus a lehető legnagyobb biztonságban 

legyen az iskolában. 

 

Fontos tudnivalók 

 Az épület teljes körű fertőtlenítő nagytakarítása megtörtént a tanítást megelőző 

napokban.  

 Ezt követően fokozott, mindennapos fertőtlenítő takarítás lesz, az NKK előírásainak 

megfelelően.  

 A belépésnél kötelező a kézfertőtlenítő használata. 

 A mosdókban folyékony szappan, és fertőtlenítő szappan áll a gyermekek 

rendelkezésére.  

 A termekben az időjárás függvényében a szellőztetés folyamatos. 

 Gyermekeiket csak a külső kapuig kísérhetik, innen egyedül mennek be a termeikbe. 

 Az alsós tanulók a RÉGI épület kapuján jöhetnek be az épületbe, a FELSŐS tanulók 

az új épület kapuján jönnek be. 

 Az iskolát kizárólag egészséges gyermek látogathatja! 

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél, vagy vele együtt élőknél 

koronavírus gyanú, vagy igazolt fertőzés áll fenn. 

 A szülő köteles az iskolát tájékoztatni, ha az elmúlt 14 napban külföldön  tartózkodott, 

illetve szeptember elsejét követően külföldre utazik. 

 Azok a tanulók, akik a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartoznak, tartós betegségük van (pl. szív- érrendszeri megbetegedés, máj- és 

vesebetegség, stb), erről az orvosi igazolást mutassák be az osztályfőnöknek. Az ő 

esetleges hiányzásukat igazoltnak tekintjük. 

 Igazolt a hiányzása annak a tanulónak, aki hatósági karanténba kerül. 



 Minden más esetben a hiányzásra a Házirend szabályai érvényesek! 

 Reggeli (6.45-től-7.30) és délutáni (16.00-17.00) ügyeletet csak azok vehetik igénybe, 

akik szüleik igazolt munkaideje miatt valóban rászorulnak! 

 7.30-tól az osztálytermekbe mehetnek a gyermekek (tanítók, illetve ügyeletesek ott 

várják őket), gyülekező a földszinten nincs. 

 A büfé jelenleg nem üzemel, ezért kérjük, hogy tízórait csomagoljanak a 

gyermeküknek! 

 A tanulók nem hozhatnak be otthoni játékokat. 

 Maszk a gyermekek számára nem kötelező, de használható. 

 Aki az iskolában lázas lesz, vagy egyéb tüneteket mutat, azt elkülönítjük 

(felügyelettel), a szülőt, iskolaorvost értesítjük.  

 A szünetekben a felsős diákok használhatják az udvart, alsósok külön beosztás szerint. 

 

Szülők jelenléte az intézményben 

A szülőkkel való kapcsolattartásban az elektronikus megoldásokat részesítjük előnyben. 

 

A szabályok a fertőzésveszély minimálisra csökkentését szolgálják.  

A szabályokat a járványügyi helyzet alakulásától függően, tekintettel a kormány javaslataira 

és a tapasztalatainkra folyamatosan aktualizáljuk, és erről tájékoztatást adunk.  

Eddig is sikeresen működtünk együtt, bízom benne, hogy a szabályok betartásában ezúttal is 

számíthatunk Önökre! 

Támogató észrevételeiket, javaslataikat kérjük, hogy az osztályfőnökök, SZMK felé jelezzék. 

 

Köszönettel: Tanosné Horváth Márta 

 

 


