Kedves Szülők!
Kedves Gyerekek!
Hamarosan véget ér a nyár, és a jól megérdemelt pihenés után megkezdődik a 2020/21. tanév.
A tanév kezdetéhez kapcsolódóan szeretnénk Önökkel megosztani néhány fontos információt.
Az első és legfontosabb, hogy tájékoztassuk Önöket az EMMI 2020/2021. tanévet érintő
eljárásrendjében foglaltakról, melyet az intézményünkben a járványügyi készenlét ideje alatt
alkalmaznunk kell.
1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK
aktuális eljárásrendje alapján kérjük, hogy gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. A
szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
2. Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi
csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az
intézmény épülete előtt. Így a szeptember 1-én 8 órakor tartandó tanévnyitó ünnepélyünk
sem a megszokott módon kerül megrendezésre. A gyermekek a tantermekben ülve,
hangszórón keresztül fogják meghallgatni a tanévnyitó műsorunkat. A szülők sajnos
ezen nem vehetnek részt. Kivételt képeznek ez alól a leendő első osztályos tanulóink és
szüleik, akik számára az udvaron fogunk kialakítani az előírásoknak megfelelő ülőhelyeket.
3. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott
esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási
órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A magas
osztálylétszámok miatt iskolánkban a 1,5 méteres védőtávolság betartása nem biztosított,
ezért a tanulóink számára a bent tartózkodás ideje alatt javasolt a szájat és orrot eltakaró
maszk viselése. Különösen érvényes mindez a közösségi terekben való tartózkodásra. Kérjük
ezért a Kedves Szülőket, hogy minden gyermeknél legyen szájmaszk.
4. A tantermi oktatás során a felső tagozatos tanulóink esetében is igyekszünk megoldani, hogy
a lehető legkevesebb tanterem váltással történjen a tanórák megtartása. Az osztályok váltása
között a tantermekben a felületfertőtlenítést elvégezzük. Kérésünk, hogy minden
gyermeknél legyen kis tubusos kézfertőtlenítő, melyet tanóra közben is elő tud venni
5. A testnevelésórákat az időjárás függvényében a szabad téren tartjuk majd.
6. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata
kötelező. A reggeli érkezés zökkenőmentessé tétele érdekében kérjük, hogy a gyermekek
időben érkezzenek az iskolába.
Az épületben több helyen fertőtlenítési pontot hozunk létre. A tantermekben, mosdókban és
öltözőkben biztosított a szappanos kézmosás, valamint a papírtörlő használata- textil törülköző
használata tilos!.
Egyéb információk:
1. Szeptember 1-én a tanítás 12 óráig tart, a délutáni napközis foglalkozások a megszokottak
szerint 17 óráig tartanak. Már az első napon kérjük, hogy legyenek szívesek jelezni a
gyermekek üzenőfüzetében, hogy a gyermek mikor és kivel mehet haza. Ez a felső tagozaton
tanuló gyermekekre is érvényes.
A délelőtt során kiosztásra kerülnek a tankönyvek, alsó tagozaton a füzetcsomagok is.
A szükséges felszerelésekről/tanszerekről a tanítók, osztályfőnökök/szaktanárok adnak majd
kellő tájékoztatást.
2. Szeptember 2-tól már órarend szerint tanulnak a gyermekek.
Segítő együttműködésüket köszönjük!
Iskolavezetés

