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    A 2020-2021-es tanítási év szabályai 
 

1. Csak egészséges gyermek jöhet iskolába! Betegség legkisebb gyanúja esetén a tanuló nem jöhet 
iskolába, (folyik az orra, köhög, tüsszög, lázas, hőemelkedése van) 

2. Szülő nem léphet be az iskolába. Kérjük, hogy gyermekeiket az iskola kapujáig kísérjék, és a 
tanítás végén ott várják őket. A főépületben (Rákóczi u.1.) csak a főbejáraton léphetnek be 
tanulóink és dolgozóink. Folyamatos érkezést biztosítunk a telephelyeinkre 7,30 – 7,50-ig. A 
helyzetre való tekintettel kérem a szülőket, hogy ne engedjék korábban el gyermekeiket az 
iskolába. 

3. Az intézménybe érkezőknek minden telephelyünkön ajánlott a maszk használata. Belépéskor 
minden tanulónk számára kötelező kézfertőtlenítés lesz. ( Intézményünk biztosítja) 
Alkalomszerűen testhőmérsékletet mérünk. 

4. A tantermekben a hagyományos módszerekkel kezdjük el az évet, a lehetőségeink szerint betartva 
a 1,5 m-es távolságot. Maszk használata ajánlott, de nem kötelező. Az ülésrend kötelező, nem 
lehet változtatni az órákon. 

5. Lehetőség szerint tartani kell mindenhol a 1.5 méter távolságot, még az óraközti szünetekben is. 
6. A mosdóba egyesével mehetnek be a gyerekek. A mosdókat folyamatosan fertőtlenítjük. 
7. Mindkét ebédlőnkben osztályonként történik az ebédeltetés. Az ebéd végén minden osztály után 

fertőtlenítünk. 
8. A testnevelés órákat a szabadban tartjuk, ameddig az idő engedi. Az öltözőket minden megtartott 

óra után fertőtlenítjük. 
9. Ugyanezt a módszert alkalmazzuk az estleges csoporttermekkel is. Lehetőségek szerint kerüljük, 

hogy az állandó osztálytermekbe másik osztály menjen be a nap folyamán. 
10. A megfelelő szellőztetés érdekében az ablakokat, amíg az idő engedi, nyitva tartjuk, illetve sűrűn 

szellőztetünk a termekben. 
11. A szüneteket az udvaron töltjük, igyekszünk az osztályokat elkülöníteni. Kérjük, hívják fel 

tanulóink figyelmét, hogy a szünetben se „keveredjenek” más osztályokkal. 
12. Minden szünetben kötelező a kézmosás szappannal, esetleg fertőtlenítés. 
13. Ha az iskolában észleljük egy tanulónál a fertőzés jeleit, vagy valamilyen betegség tüneteit, 

elkülönítjük őt a szülő megérkezéséig. 
14. Aki gyermekén a fertőzés tüneteit észlel, köteles jelenteni az iskolának is! 
15. Bármilyen iskolával kapcsolatos ügyek intézése a tanítási időn túl 14.30-16.00 óráig történik, 

alapos kézfertőtlenítés után és maszk használatával lehet belépni az intézménybe. 

Tisztelt Szülő! Amennyiben úgy dönt, hogy gyermeke az iskolában maszkot fog viselni, gondoskodjon 
arról, hogy minden nap tiszta maszkkal jöjjön iskolába gyermeke. 
Kérem a szülőket a fentiek maradéktalan betartására, és egyben segítségüket, hogy tudatosítsák 
gyermekeikben az egészségük megóvása érdekében a fent leírtakat. 
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