Tisztelt Szülők!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott, a járványügyi készenlét
idején alkalmazandó eljárásrenddel összefüggésben intézményünkben a 2020/21es tanévben a következő intézkedések lépnek életbe:
1. Minden osztály az osztálytermében marad, csak a csoportbontásokat
igénylő tantárgyak esetében vándorolnak a tanulóink.
2. Az iskolai büfé működése további intézkedésig felfüggesztésre kerül.
Kérjük a kedves Szülőket, hogy ennek ismeretében gondoskodjanak
gyermekük étkezéséről!
3. Az iskolába érkezés, illetve távozás rendje:
4. a) Érkezés
 7.30-ig minden tanuló az intézmény főbejáratát használja.
 7.30-7.50 között a főbejáraton az 1-4. évfolyam, valamint az 5. c, 6.
c, 7. a, 7. b, 8. c, 8. d osztályok lépnek be az intézménybe.
 a Nyomdász utcai bejáraton át érkeznek a következő felsős
osztályok: 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 7. c, 8. a, 8. b.
Érkezéskor, kérjük, a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítő használatát!
Mindkét bejáratnál kollégáink megelőző céllal lázmérést végeznek.
Kérjük Önöket, hogy csak egészséges gyermek érkezzen az intézmény
területére!
b) Távozás
12.45-14.00 között megnyitjuk a Nyomdász utcai bejáratot. Azok a
tanulók, akik írásos engedély alapján egyedül mehetnek haza, ezen a
bejáraton át hagyhatják el az intézményt. Azok a tanulók, akikért a
szülők jönnek, továbbra is az intézmény főbejáratát használják.

14 óra után az egyedül hazajáró tanulók is a főbejáraton tudják elhagyni
az intézményt.
5. Minden típusú ügyintézés, gyermekekért való érkezés esetén tartsák
be a járványügyi előírásokat (maszk viselése, 1,5 méteres távolság,
kézfertőtlenítés)!
6.

Kérjük,

hogy

tanulóink,

pedagógusaink,

valamennyiünk

egészségének megőrzése érdekében erősen javasoljuk, hogy diákjaink
a közösségi tereken, a tanítási órákon is viseljék a szájmaszkot.
Az intézmény területén történő közlekedéskor, kérjük, a felfestett nyilak
mentén történő közlekedést!
7. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy ügyeik intézésekor kérjék a
portaszolgálat segítségét; az ebédbefizetések és az esetleges szülői
értekezletek kivételével ne lépjenek az intézmény területére!

Kérem, segítsenek bennünket abban, hogy a fenti intézkedések betartásával
kölcsönösen megóvjuk egymás egészségét, eredményesen tudjuk elkezdeni új
tanévünket!
2020. augusztus 30.
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