Tisztelt Szülők!
Megköszönve segítőkész közreműködésüket, melyet az elmúlt tanévben a digitális munkarendben
történő oktatás során tanúsítottak, a továbbiakban is szeretnénk megkérni Önöket a mindenkori
érvényes járványügyi szabályok fokozott figyelemmel kísérésére és betartására.
Az iskola épületébe csak az itt tanuló diákok és az itt dolgozó alkalmazottak léphetnek be.
Reggeli érkezéskor a tumultus elkerülése érdekében a tanulók az intézmény főbejáratának mindkét
szárnyát használhatják belépésre. A jobb oldalon az alsó tagozatos, a baloldalon pedig a felső tagozatos
tanulók léphetnek be.
Az elsős tanulók az udvar felőli bejáraton jöhetnek be az első héten az épületbe. A tanulókat iskolánk
dolgozói fogják segíteni az épületen belül a közlekedésben.
Kérjük a szülőket, hogy ügyeljenek az intézményen kívül is a megfelelő védőtávolság betartására. Arra
is megkérjük Önöket, hogy a tanulóktól már az iskolán kívül köszönjenek el és kerüljék az intézmény
épülete előtti csoportosulást.
A tanulók felnőtt kíséret nélkül lépjenek be az épületbe!
Az intézmény bejáratainál, belépéskor mindenki köteles maszkot viselni és kezet fertőtleníteni.
A portaszolgálat mellett pedagógusok is segítik a beléptetést, napi beosztás szerint.
Kérjük, hogy az iskolát kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló látogassa!
Amennyiben gyermeküknél betegség tüneteit észlelik, az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ)
aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról, és értesítsék az iskolát, ha
koronavírus gyanúja vagy igazolt fertőzés áll fenn.
A gyógyult gyermek csak és kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába, melyet az iskolába
lépés alkalmával azonnal be kell mutatnia.
Tantermi oktatás során, valamint az ebédlőben a maszk viselése nem kötelező. Kötelező viszont
maszkot viselni minden tanuló és dolgozó számára az osztálytermen és az ebédlőn kívül, ahol a tanulók
más osztály tanulóival keveredhetnek pl. a folyosókon, a mosdókban, az orvosi szobában, valamint a
büfé és az ebédlő előtti sorban álláskor, mert ezeken a helyeken a 1,5 méteres védőtávolság nem
mindig biztosítható.
A tanulók a reggelizési és ebédelési rend szerint étkezhetnek az ebédlőben. A számukra kijelölt
időpontot kötelezően be kell tartaniuk!
Amennyiben mi, az iskola dolgozói észleljük gyermekükön a betegség tüneteit, haladéktalanul
értesítjük Önöket, hogy mielőbb fel tudják venni a kapcsolatot gyermekük háziorvosával.
A felsős tanulók a saját termükben tartózkodnak egész nap, hogy elkerüljük az osztályok keveredését.
Kivételek ez alól a csoportbontásban szervezett tanítási órák, illetve a szakórák azon része, amelyekben
elengedhetetlen a szaktantermek használata.
Az intézményből a kilépés a főbejárati kapun keresztül történik. Ha a tanuló csak kísérettel hagyhatja
el az épületet, a tanulóért érkező személy a portaszolgálaton jelezheti érkezését és a tanuló
megérkezéséig az épület előtt várhatja gyermekét.
A tanévkezdéshez minden családnak jó egészséget, diákjainknak jó tanulást kívánunk!
Az iskola vezetősége

