
Kedves Szülők! 

A 2020/2021-es tanév kezdetével kapcsolatban szeretnénk néhány információt megosztani Önökkel. 

A tanév hagyományos módon fog indulni, és amíg az oktatásirányítás jónak látja ez így is marad. 

A vírus-helyzetre tekintettel meg kellett változtatnunk több hagyományt, szokást is. Ezek betartásában kérjük 

együttműködésüket. 

A tanévnyitó ünnepély szeptember 1-én, kedden lesz.  

Ezen a napon 7,30-ra kell jönni a gyermekeknek, az 1. és 8. évfolyam ünneplőben, a többiek fehér blúzban/ingben. 

Az ünnepélyt a tantermekben, iskolarádión keresztül hallgatják a tanulók. Az első évfolyam a tornateremben lesz. 

A tanévnyitóra nem jöhetnek szülők. Ez alól az elsős tanulók szülei kivételek, de itt is csak egy szülő mehet be a 

tornaterembe gyermekenként. 

A tanévnyitó után osztályfőnöki órák lesznek. Az 1-4. évfolyamnak 11,25-től, az 5-8. évfolyam 12,20-tól mehet haza, 

ha üzenőjükbe ezt a szülők írásban kérik (a bent tartózkodás 16 óráig kötelező). 

Az 1. és 5. évfolyam tanulói hozzanak táskát, ők az első nap megkapják a tankönyveket. A többiek csak 

jegyzetfüzetet, üzenő füzetet és íróeszközt hozzanak.  

Ezen a napon az ebédeltetés az alábbiak szerint fog zajlani: 

11,45 – ig ebédel  1. évfolyam 

12,05 - ig 2. évfolyam 

12,25 - ig 3. évfolyam 

12,45 - ig 4. évfolyam 

13,00 - ig 5. évfolyam 

13,20 - ig 6. évfolyam 

13,40 - ig     7-8.   évfolyam 
 

A miniszteri utasításoknak megfelelően szeptember 1-től visszavonásig  szülők csak ügyintézés céljából, előre 

egyeztetett időpontban és maszkban léphetnek be az épületbe. 

 

Érkezés az iskolába: 

1-4. évfolyam – a főbejáraton jön be az épületbe. 

5-8. évfolyam az udvari kapun át (7,00 és 7,30 között van nyitva) az oldalbejáraton lépnek be az épületbe. 

A belépésnél minden gyermeknek fertőtlenítenie kell a kezét a bejárat mellett elhelyezett készüléknél, ez után 

egyenesen a saját termébe kell menni. 

Távozás az iskolából: 

A gyermekekért csak a következő időpontokban lehet jönni: 

- tanítási órák után 

- ebéd után 

- 14,30 és 14,45 között 

- 16 óra után 

Kérjük ennek szigorú betartását! 

A 16 óra előtti távozást a szülőnek jeleznie kell az üzenő füzetben. 

16 óra után a szülők az udvaron vehetik át gyermeküket. Rossz idő esetén az osztályokat ütemezetten engedjük ki 

a bejárathoz. 

 



 

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel az alábbiakra hívjuk fel mindenki figyelmét:- Intézményünket 

kizárólag egészséges gyermek és felnőtt látogathatja. Aki betegség tünetét észleli magán, ne jöjjön iskolánkba, és 

azonnal keresse fel háziorvosát. A szülők haladéktalanul értesítsék az iskolát, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú 

vagy igazolt fertőzés van. 

Kérjük, hogy a továbbiakban figyeljék az iskola honlapját, facebook oldalunkat valamint az osztályfőnökök 

tájékoztatóját, mert ezeken a fórumokon tájékoztatjuk Önöket minden fontos kérdésről! 

A vakáció utolsó napjaira nagyon jó pihenést kívánunk! 

  


