SZÜLŐI ÉRTESÍTÉS AZ ÚJ TANÉV KEZDETÉN (6 – 9. osztály)
Tisztelt Szülők!
A szünidő lassan befejeződik. Az iskolakezdéssel kapcsolatosan néhány aktuális információval
szeretnénk szolgálni.

Az iskolakezdés napja 2021. szeptember 1-je, 7:45-kor.
Az első iskolanapon az iskolába való belépés 7 órától lehetséges. Kérjük, a tanulók ne
jöjjenek 7 óra előtt az iskolába.

Az iskolába való belépés 2021. 9. 1-jén:
6 – 9. osztály: belépés a főbejáraton (bal bejárat)
Az első iskolanapon a 6-tól 9. osztály tanulóinak 6 tanórájuk lesz.
Az első héten nem kötelezően választható tantárgyak még nem lesznek, ezek kezdetét
szeptember 6-ra időzítettük.
Az iskola épületébe csak a tanulók és iskola dolgozói léphetnek. Látogatók csak előzetes
egyeztetés alapján és az ÁOT feltételeinek megfelelően léphetnek be az iskolába.
Az iskolát csak egészséges tanuló látogathatja. Amennyiben a gyermeknek fertőzéses tünetei
vannak, forduljon a gyermekorvosához az iskolalátogatás előtt.
A tanulók törzstantermeinek a száma:
TAGOZAT
6. a
6. b
6. c
7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
8. c
9. a
9. b
9. c

TANTEREM SZ.
17
13
19
11
10
12
18
37
36
35
32
15

Tanszerek az 1. iskolai napra:

A tanuló hozzon magával iskolapapucsot és tanszereket órarend szerint a 3-tól 6. tanóra
tantárgyaihoz.
A 7 – 9. osztályosok hozzák magukkal a gardróbkulcsot is!
A tagozatok órarendje és minden egyéb fontos információ augusztus 31-én kerül közzétételre
az iskola honlapján.
A tanév végén leadta a gyermeke számára az Iskolai étkezésre való bejelentkezését. Ezen
adatokat bejegyeztük az étkezési applikációba. Amennyiben változás történt ezzel
kapcsolatosan (reggeli, tízórai, ebéd), kérjük, jelezze ezt a számvevőségbe Bedernjak Tanja
felé az 577 28 10-es telefonszámon vagy a következő ímélcímre: prehrana.dos1@gmail.com.
Már az első iskolanapon a tanulók számára megszervezzük az ebédet. Ha az első napon
gyermeke nem igényel ebédet, de a jelentkezésen jelezte, hogy ebédelne, kérjük, jelentse ki
az ebédjét a fent említett módon.
Értesítjük Önt, hogy minden, nem időben kijelentett vagy nem kijelentett napi adagot
felszámolunk az iskolai étkeztetésről szóló belső iskolai szabályzat alapján.
Azon tanuló, akinek orvosa ideiglenes diétát írt elő, kérjük az erről szóló orvosi igazolását hozza
el osztályfőnökének.
A SZK kormányának rendelete szerint a 6-9. osztályos tanulóknak az iskola területén és az
iskola udvarán védőmaszkot kell viselniük. A tanulók nem viselnek maszkot a sportórákon,
tízórai közben az osztályokban és ebéd közben az ebédlőben.

Öntesztelés (7-9. Osztály)
Az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium 2021. augusztus 24-i körleveléből következik,
hogy a rendelet írja a 7- 9. osztályos tanulók számára a SARS-CoV-2 vírusfertőzések korai
felismerésére az öntesztelést. A tanulók hetente egyszer rendszeres időközönként az
öntesztelést otthonukban végzik el. A teszt ingyenes. A tanuló havi öt gyors antigén tesztre
jogosult. A teszteket a gyógyszertárban szerezik be, az egészségbiztosítási kártya
felmutatásával 2021. augusztus 30-tól.
Az iskolabuszok a megszokott járatok szerint közlekednek, amely az iskola honlapján is
megtekinthető. A járatokat a Nemzeti Közegészségügyi Intézet javaslatai szerint szerveztük
meg. Kérjük, biztosítsa a buszozó gyermeke számára az arcmaszkot!

Örülünk a találkozásnak!
Az iskola vezetősége
Tanácsadó szolgálat

