
TANÉVKEZDÉSI TUDNIVALÓK 

1. Az első tanítási nap 

2020. szeptember 1-jén indul a tanév. Kérjük, hogy az első osztályosok ¾ 9-ig 

érkezzenek meg a beadandó felszerelésekkel. A többi évfolyamon tanulóknak 9-ig kell 

bejönniük, ügyeletet 7 órától biztosítunk a jelentkezéseknek megfelelően. 

Tanulóink az épületbe az alábbi bejáratokon mehetnek be: 

       1.a és b: az új szárny bejártánál 

       2.a és a 3-4. évfolyam: az oldalsó bejáraton (alsós folyosó vége) 

       2.b és a felsős osztályok: a főbejáraton. 

Évnyitót az elő osztályosoknak tartunk 9 órától, ide a szülőket is szeretettel várjuk jó idő 

esetén a hátsó udvaron. Esős idő esetében csak a gyerekeknek lesz ünnepély a tornaszobában, 

fényképeket készítünk, köszönjük a megértésüket! Tanévzáró/nyitó összejövetelt 2-4. 

osztályosainknak 9:50-től, felsőseinknek 10:45-től szervezünk. Az első napon osztályfőnöki 

órákat foguk tartani 12:25-ig. Már az első napon lesz ebéd és napközi! Kérjük, hogy a 

bizonyítványokat hozzák vissza a gyerekek! A nem napközis/tanulószobás, de ebédre 

befizetett tanulók az ebédelési rendben megadott időpont után tudnak hazamenni. 

  

2. Napközi, tanulószoba 

Fontos, hogy már kedden jelezzék az osztályfőnök/napközis-, tanulószoba vezető felé, hogy 

hány óráig lesz napközis/tanulószobás a gyermek és kérnek-e ügyletet reggel 7 órától, illetve 

délután 4 és 5 óra között!  

Napközis gyermekért 14 óráig lehet jönni, vagy fél 4 után. Mivel az épületbe nem jöhetnek be 

a szülők, így kérjük, hogy ha a csoport nem az udvaron tartózkodik, akkor a megfelelő terem 

ablakán kopogjanak! 

3. Parkolni az alábbi területeken lehet: 

       Az 1-2. osztályosokat autóval szállító szülők a mellettünk lévő Fluart területén 

tudnak parkolni, a kerítést azon az oldalon megnyitottuk. 

       A 3-4. osztályosokat, felsősöket szállítók a Trunk telepen parkolhatnak.  

       Aki teheti, gyalog, kerékpárral vagy rollerrel érkezzen. 

       A Volán sűrítette a járatait, így fél 8 után háromnegyed 8-kor is jön le busz. 

       Kérjük, hogy az Üröm felől érkezők NE JÖJJENEK EL a nagykapuig, hanem a 

Kert utcában álljanak meg, ott tegyék ki a gyerekeket! 

       A hegy és Lazarét felől érkezők a lemurvázott Szajkó út végén tudnak elköszönni 

a gyermekektől, onnan gyalog és kerékpárral lehet érkezni. 

       Az osztályok telekocsiban is gondolkodhatnak, hiszen ebben az esetben 5 autó 

helyett 1 fog leérkezni. 

Kérjük, hogy a buszmegálló öböl elkészültéig semmiképp se hajtsanak be a főbejáratnál az 

iskola udvarára! 

Ha szülői értekezletre érkeznek, parkoljanak a Fluart területén! 

Türelmet és nyugalmat kérünk! Épül a tornaterem, ez mindenképpen jó dolog és nem tart 

örökké! 

Térkép/parkolás – 1. számú melléklet 



4. Új csengetési rend 

1.óra 8:00 - 8:40 40 perces óra 15 perces szünet 

2.óra 8:55 - 9:35 40 perces óra 15 perces szünet 

3.óra 9:50 - 10:30 40 perces óra 15 perces szünet 

4.óra 10:45 - 11:25 40 perces óra 15 perces szünet 

5.óra 11:40 – 12:25 45 perces óra 15 perces szünet 

6. óra 12:40 – 13:25 45 perces óra 15 perces szünet 

7. óra 13:35 – 14:15 40 perces óra   

  

5. Ebédelési rend tervezete 

11:25 7.a-b, 8. a-b 

5. óra elején 1.a 

5. óra második felében 1.b 

12:25 5.a-b és a 6. 

12:40 2.a 

12:50 2.b 

13:00 3.a 

13:10 3.b 

13:20 4.a 

13:30 4.b 

  

6. Az intézményi intézkedési terv kiemelt részei 

       Iskolánkban a takarítás és a fertőtlenítés megtörtént. 

       A bejáratnál érintésmentes kézfertőtlenítő, az ebédlő előtti kézmosóknál 

érintésmentes szappanadagoló várja a gyerekeket. 

       A takarítók külön leírást kaptak arról, hogy mikor és hol kell fertőtleníteni. 

(Mosdók, bejárat, padok, kilincs…) 

       A gyerekeket gyakori kézmosásra kérjük fel, és azt ellenőrizni is fogjuk.  

       Csak papír kéztörlőket használunk. 

       Az ebédlőben a gyerekek az evőeszközöket szalvétába csomagolva kapják meg. 

       Az ebédlőben nem használunk terítőt az asztalok fertőtlenítése végett. 

       Külsős ebédet az ebédlő mellett kialakított területen lehet elfogyasztani saját 

evőeszközzel. 

       Kérjük, hogy minden tanulónak legyen saját kulacsa névvel ellátva! 

       Legyen a gyerekeknek a táskájukban saját zsebkendő! 

       A saját kéztörlő és fertőtlenítő javasolt.  

       Az iskolát kizárólag egészséges tanuló látogathatja! 

       Az oktatásban csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt! 

       Szülők nem jöhetnek be az épületbe! 

       Bekísérés a megadott bejártig lehetséges. 

       Az udvari játszóteret csak az iskola tanulói használhatják. 

       Tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

       Rövidített órákat tartunk hosszabb szünetekkel. 



       Az állandó szellőztetést biztosítjuk a termekben. 

       Lehetőség szerint kint tanítunk. 

       Az osztályok a saját termükben tanulnak, kivéve az informatika órát. 

       A testnevelés órákat – ameddig csak lehet – kint tartjuk. 

       A Határtalanul programot átkértük júniusra, mint lehetőséget. 

       Az első szülői értekezletet a szabadban próbáljuk megtartani, utána online 

értekezleteket tartunk. 

       Fogadóórák helyett az egyéni beszélgetéseket szorgalmazzuk. 

       Terembérlést csak azoknak biztosítunk, akik a saját tanulóinkkal foglalkoznak.  

       Amennyiben a gyereknél fertőzés tünetei észlelhetők, elkülönítjük az orvosi 

szobába és értesítjük a szülőt, hogy jöjjön a tanulóért. 

       Annak a tanulónak, aki tartós betegség miatt a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik és erről orvosi igazolással rendelkezik, hiányzását 

igazoltnak tekintjük, de kérjük, egyeztessenek a pedagógussal a tananyag miatt. 

       A járványügyi helyzet miatt hosszabb ideig hiányzó tanuló távolmaradását a szülő 

abban az esetben igazolhatja, ha kérelmet nyújt be az intézményvezető felé, és 

biztosítja a gyermek otthontanulását. Az SZMSZ átdolgozását megkezdtük a 

beszámolási kötelezettség és az értékelés szempontjából. 

Nyilatkozat – 2. számú melléklet 

Az első napok-hetek rengeteg tapasztalatot, új ötletet hoznak majd, ezekről folyamatosan 

adunk tájékoztatást. 

Induljon a 2020-2021-es tanév! 

 

Tisztelettel: Dienes Dóra, intézményvezető 


