Tisztelt Szülők!
A 2020/2021. tanévkezdésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket.
A tanévet a hagyományos módon kezdjük el, de a koronavírus járványra tekintettel megelőző
intézkedések bevezetése szükséges.
A tanévnyitó ünnepség szeptember 1-én (kedden) 8.00 órakor lesz az 1. és 2. évfolyamos tanulóknak.
Az ünnepséget az udvarra tervezzük, biztosítva, hogy 1-1,5 méteres távolságra tudjanak
elhelyezkedni egymástól.
A gyerekeknek ünneplőruhában – fehér ing vagy blúz és sötét nadrág, illetve alj – kell jönni.
A létszámkorlátok tartása miatt az ünnepségen csak az elsős kisgyerekek szülei vehetnek részt, max.
2 fő gyerekenként. A műsort is adó másodikosokat a kapuig kísérhetik el a szüleik.
A 20-25 perces ünnepség után minden osztály a saját tantermébe vonul a tanítók irányításával.
A 3-8. évfolyamos tanulók 9.00 órára érkezzenek. Nekik külön ünnepséget nem tartunk, hanem az
iskolarádión keresztül az osztálytermükben hallgatnak tanévnyitó köszöntőt.
A 3-8. évfolyamos tanulóknak nem kötelező ünneplőbe jönniük, de lehet.
Amíg az 1-2. évfolyam ünnepsége tart, a magasabb évfolyamos korábban érkezőkre és a
testvérgyerekekre 8.00 órától az osztálytermükben az osztályfőnök felügyel. Tehát a 9.00 óránál
korábban érkezők menjenek az osztálytermükbe, ott várni fogja őket az osztályfőnökük.
Természetesen már az első naptól kezdve 7.00 órától biztosítjuk a reggeli ügyeletet az aulában. Az
aulából 8.00 óra előtt pár perccel mehetnek föl a 3-8. évfolyamosok a tantermükbe, az 1-2.
osztályosok maradnak a földszinten.
Az első napon ismerkedés és osztályfőnöki órák lesznek délig. 11.45-től ebédelhetnek a gyerekek.
A felsősöket 12.00 óra (ebéd) után hazaengedjük, az alsósokat ebéd után haza lehet vinni. Az
iskolában maradó alsósoknak 14.00 órától összevont napközi ügyeletet tartunk, illetve az 5.
évfolyamosoknak lesz napközi.
Az első héten minden nap haza lehet vinni ebéd után az alsósokat, és minden nap 14.00 órától lesz
összevont napközi ügyelet, az ötödikeseknek napközi. A napközis ügyeletet legkésőbb 17.30-ig
biztosítjuk.
Kérjük az alsós gyerekek szüleit, hogy az első napon az üzenőfüzetben jelezzék a tanítóknak, hogy
az első héten mely napokra kérnek ügyeletet.
Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy az első héten szülői értekezletek lesznek az alábbi rend szerint.
Az első és ötödik évfolyamon hagyományosan az osztályteremben, tehát személyes jelenlét
szükséges.
Kedden az 1.a és 5.a, szerdán az 1.b és az 5.b, csütörtökön az 1.c és 5. c osztályoknak a saját
osztálytermükben. A szülői értekezletek 17.00 órakor kezdődnek.
Kérjük, hogy a nagy létszám miatt legföntebb egy szülő jöjjön a szülőire és viseljenek maszkot.
A bejáratnál lehetőségük lesz a kézfertőtlenítésre.
A többi évfolyamnak online tartanak szülői értekezletet az osztályfőnökök a Teams-en keresztül az
alábbi rend szerint.
Kedden a 2. és 6. évfolyam, szerdán a 3. és 7. évfolyam, csütörtökön a 4. és 8. évfolyam.
Az alsós évfolyamoknak 17.00 és 18.00 óra között, a felsős évfolyamoknak 18.00 és 19.00 óra között
lesznek a szülői értekezletek. Az online felületre gyermekük belépési azonosítóival léphetnek be.

Az elsős szülőket arra kérjük, hogy kedden legkésőbb a szülői értekezleten adják le az
osztályfőnököknek azoknak a dokumentumoknak az eredetijét, amiket a beiratkozáskor feltöltöttek a
KRÉTA felületére. (nyilatkozatok, lakcím és személyazonosságot igazoló dokumentumok eredetijének
másolata, szakvélemények) Akik személyesen iratkoztak be, nekik nem kell leadni, mert azt a
beiratkozáskor bemutatták.
Minden év elején ellenőrizzük a nyilvántartott tanulói adatokat a KIR és a KRÉTA rendszerben. Ehhez
adatlap kitöltését szoktuk kérni a kedves szülőktől. Az idei évben az adatlapokat az Office365
felületén a Forms-ban állítjuk össze, amit az alábbi linken érhetnek el: adatlap linkje
Kérjük, töltsék ki az adatlapot és határidőre (szeptember 7. 24.00 óráig) küldjék vissza!
A fertőzés megelőzése érdekében az iskolában tartózkodás ideje alatt igyekszünk mindent megtenni;
kerüljük a csoportosulást a belső terekben, biztosítjuk a kézfertőtlenítést és a szappanos kézmosást,
gondoskodunk a gyerekek által használt felületek többszöri fertőtlenítő takarításáról stb.
A maszk használata nem kötelező, de a felső tagozaton szünetekben az egyik teremből a másikba
átvonulás idejére a használatát előírjuk. Ha valaki biztonságosabbnak gondolja, használhat más
esetekben is maszkot.
Kérjük, hogy készítsék föl gyermekeiket a higiénés szabályok betartásra. (helyes kézmosás, papír
zsebkendő használata tüsszentéskor, köhögéskor, illemhely használat után kézmosás stb)
Tisztelettel kérjük a kisiskolás korú gyermekek szüleit, hogy a fertőzés veszély csökkentése érdekében
csak a kapuig kísérjék a gyerekeket, ne menjenek föl a tanterembe.
A büfében vásárolni szándékozók nyolc óráig csak a büfé külső bejárata felől, a biztonsági távolság
betartásával vásárolhatnak.
A tanév további részére vonatkozó egyéb járványügyi és eljárásrendi intézkedésekről egy másik
levélben fogom tájékoztatni a szülőket.
Budapest, 2020. augusztus 25.

Eredményes tanévkezdést kívánok!
Lévai András sk.
intézményvezető

