Kedves Szülők!
Kedves Tanítványaink!
Rendhagyó tanévet zártunk és a helyzetre való tekintettel részben rendhagyó tanévet
nyitunk. Ennek Önöket / Benneteket közvetlenül érintő részéről összhangban az iskolákra
vonatkozó Intézkedési Terv előírásaival az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást:
1) Hagyományos tanévnyitó ünnepélyre ez alkalommal nem kerül sor. Helyette
szeptember első napján az első osztályosokat nyolc órakor az aulában köszöntjük
ünnepélyes keretek között, mely eseményen a szülők is részt vehetnek. Minden más
esetben azt kérjük a Kedves Szülőktől, hogy csak az iskola bejáratáig kísérjék, illetve
ott várják meg gyermekeiket, magába az épületbe ne lépjenek be. Ettől eltérni kizárólag
egyéni kérés alapján, intézményvezető által szabott feltételekkel és adott engedéllyel
lehetséges.
2) A szokásos szeptember második hetének hétfőjére eső szülői értekezlet szintén elmarad,
a szülők tájékoztatása az osztályfőnökökön keresztül, továbbá a KRÉTA felületén, az
iskola honlapján és Facebook oldalán történik.
3) Az autóbusz (kisbusz) menetrendjének alakulása a dokumentum mellékleteként, annak
végén kerül ismertetésre.
4) Mivel gyermekeink az elmúlt fél évben nem tartózkodtak közösségben és az ősz is
közeledik óhatatlanul több lesz a betegségre utaló tüneteket produkáló gyermek.
Ugyanakkor lehetnek, akik a közelmúltban külföldön, vagy egyéb veszélyeztetett
helyen tartózkodtak, vagy ilyen családtagokkal érintkeztek, így kérjük a szülőket azon
rendelkezés fokozott betartására, hogy gyermekeiket csak és kizárólag egészségesen és
tünetmentesen küldjék iskolába.
5) A tanulók számára az iskolában a higiéniai szabályok betartása biztosított, maszk
viselése számukra nem kötelező, de lehetséges, sőt javasolt. Döntésük meghozatalához
adalékként tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanórákon – foglalkozásokon – étkeztetés során
– szabadidő alatt nem minden esetben tudjuk biztosítani a 1, 5 – 2 méteres
védőtávolságot.
6) A tanulókat minden esetben kérjük megfelelő mennyiségű papírzsebkendővel ellátni és
a köhögési etikett szabályaira figyelmüket nyomatékosan otthon is felhívni.

7) Iskolánk nem él a csúsztatott csengetési rend lehetőségével. Ezt sem a buszok indulása,
sem a tanórák zavartalanságának biztosítása nem teszi lehetővé.
8) Az iskola-egészségügyi ellátások, így a tisztasági- és szűrővizsgálatok, illetve oltások
maradéktalan ellátását a korlátozó intézkedések nem érintik.
9) Az első félévben nagyobb létszámú csoportok jelenlétét generáló rendezvényeket nem
tartunk, úgy a belföldi, mint a külföldi tanulmányi kirándulások átmenetileg a második
félévre tolódnak.
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Iskolánk tiszteletben tartva azon tényt, hogy valamennyien másfélék vagyunk és
mindannyian különbözőképpen gondolkodunk nyomatékosan fel kívánja hívni a figyelmet arra
a tényre, hogy a nemkívánatos állapot megelőzése érdekében soha nem látott módon vagyunk
egymásra utalva, soha nem megélt mértékben függünk egymástól, soha nem tapasztalt módon
tartozunk felelősséggel egymásért akkor, mikor a tét nem kicsi. Most nem egy - egy érdemjegy
jogosságáról, gyermekünket ért vélt vagy valós sérelem fennállásáról, de legdrágább
kincsünkről az egészségünkről, ne agyja Isten az életünkről beszélünk.
Ezért is kérjük mindannyijukat, hogy erről otthon is beszélgessenek el gyermekeikkel,
otthon is tudatosítsák bennük a szabályok betartásának elengedhetetlen voltát.
Bármit is gondoljunk a járványügyi helyzet kapcsán az bizton kijelenthető, hogy
jellemzően zárt csoportokokon belül, oda egyetlen fertőzött általi behurcolást követően terjed
előszeretettel. Azaz itt az iskola összezárt világában egyetlen meggondolatlan cselekedet,
egyetlen nem időben felfedezett fertőzött a teljes közösség életére hatással lehet. Ez jobb
esetben a senki által vissza nem sírt tantermen kívüli digitális munkarend, rosszabb esetben
több személyt érintő karantén elrendelését, vagy akár kórházi kezelését vonhatja maga után.
Ismerve az Önök eddigi felelősségteljes hozzáállását továbbra is kérjük feltétel nélküli,
a tanév zavartalan lebonyolítását biztosító együttműködésüket. Köszönjük.
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