
Kedves Szülők!  

Már látszik, hogy ahogyan rendhagyó tanévet fejeztünk be, úgy az előttünk álló tanév is el-

tér majd a szokásostól – és az eltérés módja, mértéke nem látható előre pontosan.  

Néhány fontos információ a dolgok jelenlegi állása szerint:  

 nem tartunk hagyományos értelemben vett tanévnyitó ünnepélyt;  

 az első tanítási nap szeptember 1-je, kedd, 7:45 óra. Ezen a napon a tanévnyitót vetített formá-

ban láthatják majd a gyerekek a saját osztályukban.   

> az első napon 4 osztályfőnöki óra lesz; 

> ebédet az első tanítási héten már kapnak a gyerekek, és napközis, illetve tanulószobai foglalko-

zást is tartunk. 

 Az ebédbefizetésről: az első befizetési nap augusztus 26., szerda; 7:30 – 14:00 óra. Aki már ked-

den (az első tanítási napon) enni szeretne, annak legkésőbb hétfőn be kell fizetnie; aki jövő kedden 

fizet, szerdán tud enni és így tovább (a befizetésről a honlapon is található tájékoztatás). 

 

 Biztonsági okokból változtattunk a csöngetési renden:  

     tanóra szünet 

1. óra 7:45 8.30 8:30-8:45 

2. óra 8:45 9.30 9:30-9:45 

3. óra 9:45 10.30 10:30-10:45 

4. óra 10:45 11.30 11:30-11:45 

5. óra 11:45 12.30* 12:30-12:50 > első ebédszünet (7–8. évfolyamosok ált. iskola és gimnázium) 

6. óra 12:55 13.40* 13:40-14:00 > második ebédszünet (9–10. évfolyam) 

7. óra 14:00 14.45* 14:45-15:05  > harmadik ebédszünet (11–12. évfolyam) 

8. óra 15:05 15.50 15.50-16:00 

9. óra 16:00 16.45   

*Az ebédeléssel érintett évfolyamok órái 40 percesek 

Az 5-6. évfolyamosok mindennap a tanulószoba-vezető által meghatározott időpontban étkeznek 

az utolsó órájuk után. 

 

 Kérjük, hogy az általános iskolás gyerekek a B portán jöjjenek be az iskolába. Legyenek szívesek 

az elsős szülők kivételével ott elbúcsúzni tőlük; az elsős szülők bekísérhetik a gyerekeket. Valam-

ennyi gyereknek és az elsősöket bekísérő szülőknek is feltétlenül használniuk kell a bejáratnál elhe-

lyezett érintésmentes kézfertőtlenítőket.  

 

 Az 1. és 5. évfolyam szülői értekezlete szeptember 1-jén, kedden lesz a díszteremben: 

1. osztály 16:00 óra 

5. osztály 17:30 óra 

- A többi osztály szülői értekezletét online tarjuk (Zoomon keresztül), az időpontjukról az osztályfő-

nökök fogják tájékoztatni Önöket.  



 Kérjük, legyenek szívesek e-mailben vagy kinyomtatva, kitöltve visszaküldeni Vinnai Patríciának 

a levél végén található szokásos nyilatkozatot gyermekük első heti délutáni benntartózkodásáról  

(1–7 évfolyam; (vinnai.patricia@bmrg.hu). 

 

 Kérjük, csak akkor engedjék iskolába gyermeküket, ha teljesen egészséges. Ha a gyermeknek 

hőemelkedése van vagy lázas, folyik az orra, köhög vagy egyéb tünete van, kérjük, ne engedjék 

el otthonról! Ugyanígy kérjük, hogy aki augusztus 18-a után érkezett haza zöld jelzésű országból, 

szintén ne jöjjön iskolába. Csak akkor engedjék be a gyermeket, amikor letelt a hazaérkezés nap-

jától számított két hét. Az emiatti hiányzásokat legyenek szívesek az osztályfőnöknél jelezni! Az 

ilyen okból történő mulasztást természetesen igazoltnak tekintjük.  

Az alsó tagozatosok kivételével a gyerekekkel legyenek szívesek maszkot küldeni, amelyet a ta-

nítási órákon nem kell hordaniuk, csak a folyosón való közlekedéskor, az ebédelésre való vára-

kozásnál, vagy akkor, amikor a könytárba, titkárságra, gazdasági hivatalba stb. mennek.  A felsős 

gyerekeknél feltétlenül legyen papír zsebkendő; az alsó tagozatosoknál még van készleten a ta-

valyi adagból.  

 

Tanári karunk minden évben csendesnappal kezdi a tanévet, így volt ez idén is. Tapolyai Emőke kli-

nikai és pasztorálpszichológus, lelkigondozó volt a vendégünk, akinek gondolatai nekünk is erőt ad-

tak, ezért szeretettel osztjuk meg őket Önökkel is:  

Ahogyan a pszichológus Asszony elmondta, a két leginkább megbetegítő érzés a magány és a bi-

zonytalanság (gyermekeink szempontjából magánynak tekinthető az is, hogy kényszerűen elszige-

telődnek az osztálytársaktól). Tapasztaljuk, hogy a jelenlegi helyzetben felnőtteknek, gyerekeknek 

egyaránt mindkettőt át kell élnie – de nem szükségszerű, hogy beleroppanjunk. A segítség a meg-

felelő életközeg és az egészséges életmód. Ezért az a feladatunk, hogy gyermekeink minél stabi-

labb felnőtteket láthassanak maguk körül otthon és az iskolában, és biztosítanunk kell számukra a 

rendszerességet, a jó táplálkozást, a mozgást és az elegendő pihenést. Ha mi optimisták vagyunk, 

ők is azok lesznek – és az optimizmus tanulható! Hívő emberként optimisták lehetünk, mert tud-

juk: áldást örököltünk: „…akik pedig szeretnek engem és megtartják parancsaimat, ezeríziglen 

megáldom őket.” (5Móz 5:10) Optimizmus az, ha hiszünk és bízunk az Úristen ígéretében, minden 

helyzetben keressük az áldásokat és felhívjuk rájuk a gyerekek figyelmét is.  Az optimista hozzáál-

lás tud jövőképet adni nekünk és gyermekeinknek.  

 

Kollégáim nevében is szeretettel, számtalan felismert áldást kívánva az elkövetkező időszakra:  

Kovács Adria s.k. 
általános iskola vezető 

 

2020. augusztus 25. 



NYILATKOZAT NAPKÖZI OTTHONI /TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

2020/2021-es tanév, 1. tanítási hét; 1–7. évfolyam 

 

A gyermek neve és osztálya: ………………………………………………………………….................................. 

 

A) A hét során gyermekem számára semmilyen formában nem igényelek napközi otthoni/tanuló-

szobai ellátást. Gyermekem a tanítási idő/ebéd után távozik az iskolából. 

 

 hétfő  kedd szerda csütörtök péntek 

EBÉD (+/-) 

 

     

A GYERMEK KI-

VEL TÁVOZHAT 

     

  

 

B) A hét során gyermekem a következő rend szerint veszi igénybe a délutáni ellátást:  

 

 hétfő  kedd szerda csütörtök péntek 

EBÉD (+/-) 

 

     

A GYERMEK 

TÁVOZÁSÁNAK  

IDEJE 

     

A GYERMEK KI-

VEL TÁVOZHAT 

     

  

 

2020. szeptember 1.                                            

  

................................................................... 

                                                                                                                      szülő aláírása 


