
A SZÜLŐK ÉRTESÍTÉSE AZ ÚJBÓLI ISKOLKEZDÉSRŐL 

 

Tisztelt Szülők! 

Közvetítjük Önöknek a legfontosabb tudnivalókat a tanulók újbóli iskolakezdésével 

kapcsolatosan. 

A 9. osztályos tanulók számára az iskolai oktatás 2020. 5. 25., hétfőn indul újra. A tanítás a 
megszokott időpontban, tehát 7.45-kor kezdődik. Kérjük Önöket, ha lehetséges, a tanulók 7.15 
előtt ne jöjjenek az iskolába. 
 
A tanulók kisebb tancsoportokra lesznek osztva, a tanítás heti órarend alkalmazkodásával 
zajlik az 5. folyosó tantermeiben, egy része pedig a szabadban is.  A gyermeke első heti 
órarendjét mellékletként küldjük. A kötelezően választható tantárgyak oktatása is meg lesz 
szervezve, nagyjából a megszokott órarend szerint, eltekintve május 25-től, hétfőtől. Az egyéb 
változásokról a tanulókat az iskolában értesítjük. 
 
A tanulók a taneszközöket az órarend szerint hordják magukkal. Kérjük, hogy ezeket otthon 
megfelelően fertőtlenítsék, ill. csak az erre meghatározott helyen tárolják, és ne legyenek 
érintkezésben egyéb más hazai eszközökkel és tárgyakkal! Hozzanak magukkal flakonban vagy 
más palackban vizet (ezt a tanuló az iskolában újratöltheti), amit naponta hazavisz kimosni, 
fertőtleníteni. 
 
Az OKI ajánlása szerint a 9. osztályos tanulók az iskola helyiségeiben viseljenek arcmaszkot, 
éspedig a folyosókon és az iskola előcsarnokában. Tanítás alatt és a tanteremben 
megszervezett tízórai és az éttermi ebéd alatt nem viselnek maszkot. A védőmaszkokat az 
iskola szerzi be, amit a tanulók minden reggel, az iskolába érkezéskor megkapják. 
 
A tanulók az iskolában nem váltanak lábbelit, a felső ruházataikat az erre kijelölt helyen 
tárolják a 4. folyosón. A sportórák könnyebb megszervezése érdekében a tanuló azon a napon, 
amikor tornaórája lesz, legyen megfelelő sportöltözékben, vagy egyéb lazább öltözékben, ami 
kényelmes mozgást biztosít. 
 
Az iskolabuszok a járvány kitörése előtt érvényes menetrend szerint közlekednek.  A 9. 
osztályosoknak a buszokon arcmaszkot kell viselniük! 
 
Kérjük Önt, hogy gyermeke hétfőn hozza magával az aláírt A gyermek iskolába jövetele előtti 
szülői nyilatkozatot (a nyomtatványt múlt héten küldtük el Önöknek), valamint kérjük, 
gyermekével beszéljék meg az egymásközti biztonságos távoltartás (1,5–2 méter), a 
kézhigiénia, és egyéb, a tanárok által küldött utasítások betartásának a fontosságát! 
 
Mellékeljük még a szigorítások enyhítését követő intézkedések a COVID-19 terjedésének 

megakadályozásának az érdekében az iskolára vonatkozó szabályzatunkat. 

Az osztályfőnök és az iskola vezetősége 


