
Tisztelt Szülők! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020/2021-es tanév kezdetekor a központilag kiadott 

irányelveket is figyelembe véve az alábbi intézkedések lépnek életbe iskolánkban: 

 

 A szülők gyermekeiket csak az iskola bejáratáig kísérhetik. 

 Az a szülő, aki a szokásosnál előbb szeretné elvinni gyermekét, beléphet az előtérbe 

addig, amíg a portára bemondja gyermeke nevét, osztályát. Ezt követően viszont 

haladéktalanul el kell hagynia az épületet, és a lépcsőnél várakozni. 

 Mindenkinek, aki belép az épületbe a portaszolgálat vírusölő hatású fertőtlenítővel 

befújja a tenyerét. Kérünk mindenkit, hogy kézmosáshoz hasonló mozdulatokkal 

egyenletesen kenje szét a kézfején az anyagot. 

 Valamennyi mellékhelyiségben feltöltött szappanadagoló van. 

 

AZ ALSÓS ÉS FELSŐS TANULÓK ELKÜLÖNÍTÉSE MIATT: 

 Az épület főbejáratának mindkét ajtaját nyitva tartjuk. Az alsósok a bal, a felsősök a 

jobb oldali ajtón léphetnek be az épületbe. 

 A földszinti aulában tanuló a nap során nem tartózkodhat, csak a be- és kilépés, 

valamint a szakórára átvonulás időtartamára. 

 A kisebédlő melletti ajtót zárva tartjuk. Alsósok a felsős oldalra és felsősök az alsós 

oldalra sem itt, sem a második emeleten nem léphetnek. 

 A szüneteket mindenki a saját folyosóján tölti, kivéve az udvari szüneteket. 

 A felsősök az udvari szünet alkalmával csak az udvar felsős oldali ajtóját 

használhatják. 

 

ÉTKEZÉS: 

 Az étkezőben a távolabbi ülés érdekében a székek számát csökkentettük. 

 Mind az alsós, mind a felsős ebédlőben turnusbeosztás szerint étkezhetnek a tanulók 

(tanári felügyelet mellett). A turnusok között az asztalokat fertőtlenítjük, az étkezőt 

szellőztetjük. 

 Az étkezéskor az érintett tanulók a tálaló személyzettől kapják az evőeszközöket és a 

szalvétát. 

 A tízórait a háromszori étkezésre fizetett alsósok 7.55-ig fogyaszthatják el a 

nagyebédlőben. 

 A felsősök a tízórait 8.45-kor fogyaszthatják el a kisebédlőben. 

 Az uzsonnát személyenként csomagolva kapja meg mindenki. 

 Az aulában lévő étel- és ital automatákat nem működtetjük. 

 

TANÓRÁK 

 Valamennyi tantermünk a mérete és osztályaink tanulólétszáma miatt alkalmas a 

tanulók előírt távolságra történő elhelyezésére. 

 A tantermek bukóablakait folyamatosan nyitva tartjuk és a folyósón is nyitva tartunk 

minél több ablakot. 



 A szünetekben a termeket teljesen átszellőztetjük. 

 A testnevelés órákat - amíg az időjárás engedi lehetőség szerint - az udvaron tartjuk. 

Kérem, hogy ehhez megfelelő öltözetet biztosítsanak gyermeküknek. 

 A szaktantermi és a csoportbontott órákra a házirend betartásával csak a jelző 

csengőkör lehet lemenni. 

 Akinek a saját tantermében lesz órája, annak jelzőcsengőkor be kell vonulnia a 

terembe, ezzel is csökkentve a folyósón találkozó tanulók számát. 

 Az informatika terem eszközeit csoportváltás esetén fertőtlenítjük. 

 

Tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk használata senkinek nem kötelező de – elsősorban 

a felsősök esetében – lehetséges. 

 

Az első tanítási napon valamennyi tanulót – szükség esetén gyakorló foglalkozás keretében – 

tájékoztatjuk a jelen helyzethez kapcsolódó higiéniai szabályokról 

A szülők amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van! Ebben az esetben a szülők a háziorvos, házi gyermekorvos értesítése után annak 

utasításai alapján járnak el. 

A gyermek csak negatív orvosi igazolás esetén térhet vissza közösségünkbe. 

 

Javaslom, hogy kísérjék figyelemmel a www.kormany.hu és a www.oktatás.hu oldalakon 

található aktuális és hivatalos információkat. 

 

Remélem mindezek szigorú betartásával sikerül egészségügyi szempontból biztonságos 

környezetet teremtenünk. Kérem valamennyi érdekelt tanuló, szülő, munkatárs 

együttműködését. 

 

Budapest, 2020. augusztus 30. 

 

Kuba Gábor sk. 

intézményvezető 
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