Tisztelt Szülők!
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának jelenlegi tájékoztatása alapján 2020. szeptember 1én (kedden) a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. A környező országok
besorolása azonban láthatóan változik, a járvány terjedése nehezen kiszámítható, ezért az
oktatás területének minden szintjén fel kell készülni a járvány megelőzésre, a védekezésre.
A KRÉTA rendszeren keresztül Önöknek 2020. 08. 18-án már elküldtem egy tájékoztató
levelet, amely tartalmazta azokat a hivatalos felületeket, ahol tájékozódhatnak a tanévkezdéssel
kapcsolatos információkról. Kérem, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel ezeket a felületeket.
A fokozódó járványhelyzetre való tekintettel nyomatékosan felhívom az Önök figyelmét
az alábbiakra:
 Az alábbi linken található dokumentum tanulmányozására:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/tanevnyito_2020
INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Kérem a szülőket, hogy vegyék figyelembe:
 Nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja.
 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
 A jelenlegi rendelkezés szerint: a tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése
lehetséges, de nem kötelező. A maszk viselésével kapcsolatban szülői döntésnél vegyék
figyelembe, hogy az iskola helyi adottsága nem teszi lehetővé a tanteremben, a folyosón
személyenként a legalább 1,5 m távolság tartását.
 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Erre hívják
fel gyermekük figyelmét:
 helyes kézmosás alkalmazása,
 WC használata,
 köhögés-tüsszentés csak zsebkendőben történjen (vagy a száj/orr eltakarásával),
 zsebkendőt azonnal a szemétkosárba kell dobni (ajánlatos, hogy a gyermek
gyűjtse zacskóba és úgy dobja ki),
 étellel és itallal egymást nem kínálhatják!
 Törekszünk arra, hogy mindenki csak az osztálytermét használja, egyelőre nem lesz
tantermek közötti „vándorlás”.
 Türelmet kérünk a gyerekektől is, hiszen ki kell alakítanunk új szabályokat az épület és
a terem használatra, az étkezésre valamint a szünetek biztosítására.
A gyermekkel meg kell értetni, hogy ez a vírus még sokáig itt lehet, egy komoly
veszélyforrás mindannyiunk számára. Mindenkinek felelőssége és érdeke a folyamatos
védekezés saját és a közösség érdekében.
Az intézményben eddig az alábbi megelőző intézkedések történtek:
 többszörösen megtörtént az iskola fertőtlenítése, takarítása,
 rendelkezünk kéz és felület fertőtlenítővel,
 a mosdókban van WC papír és papírtörlő (amennyiben saját tisztasági csomaggal
rendelkezik a gyermek az is engedélyezett, fontos, hogy azt csak ő használhatja),




belépéskor testhőmérsékletet mérhetünk,
a gyermek továbbra is vagy szülői felügyelettel mehet haza, vagy a szülő írásos
engedélyével.

Kérjük a szülőket, hogy ügyintézéssel kapcsolatban elsődlegesen e-mail-t írjanak. Az
intézménybe szülőket csak előre egyeztetett időpontban, indokolt esetben tudunk fogadni (ha
az ügy csak személyes találkozás keretében intézhető el).





Szeptember 1-én az első tanítási napra hozza a gyermek magával:
2-8. évfolyamon: bizonyítványát, iskolatáskát, tolltartót és a leckefüzetét
Étkezés:
1-8. évfolyamon a szülő által befizetett (1x vagy 3x-i) étkezés szerint történik, aki nincs
befizetve, az otthonról hozott élelmiszert fogyaszthat,
Aki a 2019/2020-as tanévben az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvet és eddig nem
hozta vissza, kérjük, ezt az első nap tegye meg.

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

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)

Tankönyv és füzet osztása
 1-8. évf. mindenki megkapja a tankönyvet,
 1-4. évf. az ingyenes füzetcsomag kerül kiosztásra
Szülői értekezlet időpontjáról, módjáról az osztályfőnököktől kapnak értesítést.
Diákigazolvány
 aki eddig nem rendelkezett diákigazolvánnyal és szeretne váltani, a Kormányablakban
igénylés utáni adatlapot juttassa be az iskolába
 az iskola ezt követően tudja csak az Oktatási Hivatalnál megigényelni.

Budapest, 2020. 08. 25.
Dienes Anna
intézményvezető

