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Kedves Szülők!
Mindannyian izgalommal várjuk a tanév kezdését. Az, hogy a tanévet a mindennapos iskolába
járással kezdhetik meg a gyerekek egyrészt öröm és jó dolog, másrészt pedig izgalom, hiszen
mindenki tele van kérdésekkel. Higgyék el, ez részünkről is így van.
Intézményvezetőként törekszem arra, hogy a legnagyobb körültekintéssel és gondossággal
nyissuk meg a tanévet. Kollégáimmal együtt az elmúlt napokban sokat dolgoztunk azon, hogy
tiszta, rendezett iskolába várjuk a gyermekeket, és a helyi adottságokhoz mérten előkészítsük
az osztályok fogadását.
A korábbi időszakban már két alkalommal küldtem levelet Önöknek, azonban azóta
megjelentek új rendelkezések, és helyi szinten is előkészítettük az új tanévet. Az alábbiakban
ezeket kívánom most összefoglalni.
A minisztérium által kiadott rendelkezés alapján:
 megtörtént az iskolában a fertőtlenítés,
 rendelkezünk kéz és felület fertőtlenítő szerekkel,
 a WC-ben van papír és papír kéztörlő,
 kijelölésre került elkülönítő helyiség az esetleges beteg személy számára,
 szoros kapcsolatot tartunk az iskolaorvossal,
 minden osztály a tanítási nap folyamán a számára kijelölt osztályt használja csak,
 elkészítettük az ebédeltetési rendet is,
Tanévnyitó
Ha nem esik az eső
Osztály
1.a

Gyülekező
műfüves
felső pálya

Of./napközis
Dummelné
Falusi Éva
Szekér Erika

Időpont

7.50

1.b
osztályterem
2-8. évf.

osztályfőnök
várja

7.30-8.00

Megjegyzés
 csak egy szülő jöhet be a hátsó
kiskapun a Galgahévíz utcai
bejáratnál, az ünnepség végén ott
hagyhatják el az iskola területét
 a végén az osztályfőnökök a
pályán maradhatnak a szülőkkel
 gyülekező az osztályteremben a
kiírás szerint (tájékozódás a
honlapon)
 belépés a főbejárat és a nagykapu
felől (Hősök fasora)

Eső esetén:
1. évfolyamosok a Galgahévíz utcai bejárat felől érkezzenek, a pedagógusok ott várják
őket és bekísérik a tantermükbe.
2-8. évf. a tanterembe való érkezés változatlan
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A foglalkozásokat követően az alábbi időpontokban mehetnek haza a gyerekek:
Évfolyam
1.évf.
2.évf.
3.évf.
4.évf.
5-8.évf.

Időpont
12.30-tól
13.00-tól
13.30-tól
14.00-tól
13.00-tól

Megjegyzés
szülői kísérettel (a szülők a gyermeküket az iskola előtt várják
a meghatározott időpontban)

aki az iskolában ebédel: ebéd után (amikor a csoportjával
sorra került, kb. 14.00-után) szülői kísérettel (a szülők a
gyermeküket az iskola előtt várják a meghatározott
időpontban), vagy a szülő írásos engedélyével (dátum
időpont megjelöléssel) mehet haza
aki nem az iskolában ebédel, az 13.00 óra után mehet haza
szülői kísérettel vagy a szülő írásos engedélyével (dátum
időpont megjelöléssel)

Szülői értekezlet
1700-1800 óráig

dátum

1815 - 1915 óráig

szeptember

1.

kedd

1.b

2.

szerda

1.a

3.

csütörtök

5.b

8.a

4.

péntek

5.a

8.b

7.

hétfő

2.a

8.

kedd

2.b

9.

szerda

3.a

10.

csütörtök

3.b

11.

péntek

4.a

14.

hétfő

4.b

15.

kedd

6.a

16.

szerda

6.b

17.

csütörtök

7.a

21.

hétfő

7.b

Téma
tanévkezdés
tanévkezdés
továbbtanulás

tanévkezdés

A szülői értekezletet az udvaron, a fedett helyen fogjuk tartani. Kérem, az időjárás
alakulásánál ezt vegyék figyelembe. A fent megadott időpontokat tartani kívánjuk. Az iskola
épületében csak a tanuló és a pedagógus tartózkodhat. Megértésüket köszönjük.
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Tankönyv és füzet osztása
 1-8. évf. mindenki megkapja a tankönyvet,
 1-4. évf. az ingyenes füzetcsomag kerül kiosztásra
Diákigazolvány
 aki eddig nem rendelkezett diákigazolvánnyal és szeretne váltani, a Kormányablakban
igénylés utáni adatlapot juttassa el az iskolába,
 az iskola ezt követően tudja csak az Oktatási Hivatalnál megigényelni.
Nyomtatványok kitöltése: az első tanítási napon nyomtatványokat küldünk haza. Nagyon
kérem Önöket, hogy azt szerdán küldjék vissza gyermekükkel,
hiszen az adatpontosítás most elengedhetetlen és fontos.
Szülők/gondviselők elérhetősége: kérjük, hogy a szülők telefonon folyamatosan elérhetőek
legyenek abban az időszakban, míg a gyermekük
iskolában tartózkodik.
Csengetési rend és ügyeletek:
reggeli ügyelet
érkezés az iskolába
1.óra
2.óra
3.óra
4.óra
5.óra
6.óra
7.óra
8.óra
foglalkozások vége
esti ügyelet

7.00:7.30
7.30-7:50
8:00-8:45
9:00-9:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
13:05-13:50
14:10-14:55
15:10-15:55
16.00
16.00-17.00

KRÉTA rendszer használata:
 a tanuló csak a számára jogosult felületet tudja használni: házi feladat fogadása,
visszaküldése, üzenet fogadása, küldése
 szülő/gondviselő az osztályfőnökkel, szaktanárral, intézményvezetővel történő
elektronikus kapcsolattartásra.
Kérném a szülőket, hogy ne csak a gyermek KRÉTA felületét ellenőrizze, hanem
a szülői felületen is tájékozódjon.
Iskolai honlap (www.lemhenyi16.hu): törekszünk a folyamatos frissítésre.
Ebédbefizetéssel kapcsolatban: keressék a Kerületgazda Szolgáltatót
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TANULÓI HIÁNYZÁSOK IGAZOLÁSA
Intézményi feladat
Tanulói hiányzás betegség
miatt - nem koronavírus okozta
betegség esetén történő
hiányzás
A vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba
tartozó tanuló

A tanuló hatósági karanténba
kerül a részére előírt karantén
időszakára.

Érintettek köre az
intézményben
tanuló

olyan tanuló, aki
pl.:szív-érrendszeri
megbetegedések,
cukorbetegség,
légzőszervi
megbetegedések,
rosszindulatú daganatos
megbetegedések, májés vesebetegségek…

Nevelőtestület feladata
Osztályfőnök kapcsolatot
tart a szülőkkel: csak
telefonos bejelentés nem
fogadható el
Osztályfőnök kapcsolatot
tart a szülőkkel.
 betegségéről orvosi
igazolás szükséges
(1x‐i elegendő)
 hiányzását igazolt
hiányzásnak kell
tekinteni
Osztályfőnök kapcsolatot
tart a szülőkkel, igazolt
hiányzásnak tekintendő.

Intézményvezető/
vezetőség feladata

Megjegyzés
A gyermek, a tanuló
távolmaradásával kapcsolatos
valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendeletben
foglaltak szerint érvényes, azok
betartása szerint szükséges eljárni.

Hiányzások ellenőrzése.
Statisztikai adatok
készítése.

Szülői bejelentés gyermeke
hiányzásosával kapcsolatban:
 KRÉTA rendszeren keresztül
 iskolai e‐mailen
 orvosi igazolás szükséges
Ezen időszakban a tanuló az
otthona elhagyása nélkül, a
pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési
forma mellett részt vehet az
oktatásban.
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A koronavírus-fertőzést nem könnyű megkülönböztetni más, a légzőszervrendszert
érintő betegségektől - így például a megfázástól, influenzától -, hiszen nagyban
hasonlítanak egymásra. Minden esetben forduljanak orvoshoz. Kollégáimmal csak azt
tudjuk megállapítani, hogy a gyermek köhög, hőemelkedése vagy láza van, esetleg nem
érzi jól magát. Kérem, hogy a gyermekük iskolába indulásakor még körültekintőbben
figyeljenek oda, hiszen ez közös érdekünk.
Sajnos, kész helyzet elé vagyunk állítva, ez a járvány világjelenség. Mi, a nevelőtestület az
előző tanév tapasztalatai alapján úgy gondoljuk, hogy Önökkel továbbra is sikeresen együtt
tudunk működni úgy a mindennapos oktatásban, mint a digitális oktatás területén.
Ezúton is kívánok mindenkinek sok sikert és jó egészséget.
Budapest, 2020. 08. 30.

Üdvözlettel:

Dienes Anna
intézményvezető
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