
Tisztelt Szülők! 

 

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket az új tanév kezdetén. A tanítást szeptember elsején a hagyományos 

keretek között kezdjük. 

Olyan év áll előttünk, amikor a diákok, a pedagógusok és a szülők még szorosabb együttműködésére 

van szükség. 

Mindannyian abban bízunk, az oktatási és nevelési feladatokat a tanulók és tanárok közös 

erőfeszítésével valósíthatjuk meg. 

A tavaszi digitális oktatás nem pótolhatta az osztályok közösségének előnyeit, hiszen tudjuk, a 

hatékony pedagógiai munka elsősorban a személyes jelenlét során érvényesül. 

Tanárok és diákok egyaránt várják, hogy ismét találkozhassanak egymással. Mindazokat az értékeket, 

amelyek a távoktatás során nem tudtunk átadni, igyekszünk pótolni. 

A közösségek megerősítése kiemelt feladat még inkább a következő időkben. Az egymásra utaltság, 

az egymásra figyelés fokozottan jelen lesz az iskola résztvevői között. 

A szülők joggal várják el, hogy gyermeküknek megadjuk a biztonságot minden értelemben ebben az 

bizonytalan, kihívásokkal teli és gyors intézkedéseket igénylő időszakban. 

Az iskola számít arra, a szülők pontos információkkal lássák el a fiatalokat. 

A pedagógusok abban bíznak, a diákok a különleges körülmények ellenére a legjobb tudásuk szerint 

elvégzik feladataikat, betartják a védelmi szabályokat. 

Minél tovább szeretnénk - a járványügyi helyzettől függően- eredményes pedagógiai munkát végezni. 

Kérem Önöket, az intézmény által meghatározott védelmi intézkedéseket feltétlenül tartsák be, 

tartassák be gyermekükkel. 

A legfontosabb teendők: 

- akkor engedjék csak be a tanulót az iskolába, ha teljesen egészséges. Így védik iskolatársaikat, 

azok családját és a pedagógusokat, 

- aki augusztus 18-a után külföldről tért haza még zöld jelzésű országból is, ne jöjjenek az 

intézménybe a két hét letelte előtt, 

- a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél vagy a vele egy háztartásban élő 

családtagnál koronafertőzés gyanú vagy igazolt fertőzés van. A házi orvos utasításáig a 

gyermek az intézményt nem látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket csak teljes 

gyógyulás után engedjék újra iskolába, 

- a betegség után a tanuló az iskolába kizárólag háziorvosi/szakorvosi igazolással térhet vissza. 

vonatkozik ez bármely más betegség esetére is, 

- a meggyógyult diák az iskolába jövetelekor azonnal megkeresi osztályfőnökét és átadja neki 

orvosi igazolását, 

- a szülő értesítse az iskolát a tanuló távollétéról, annak okáról. Telefonon feltétlenül jelezze ezt 

az iskola titkárságának (+36 1 212 14 94/111) és e-mailben az osztályfőnöknek. 

 

A tanulókat tájékoztatjuk az iskolai védelmi szabályokról, de számítunk arra, Önök is ismertetnek 

néhány nagyon fontos elemet velük: 



- gimnazista tanuló az iskolába az A portán keresztül keresztül léphet be az épületbe, 

- ha az iskolába tömegközlekedési eszközzel érkezik a tanuló, a járműveken viseljen maszkot, 

és tartson biztonságos távolságot utastársaitól, 

- a tanuló legkésőbb 7 óra 40 perckor érkezzen be az iskolába. 

- a diák a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt köteles használni, csak ezután léphet be az 

intézménybe, 

- a tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező, 

- az iskolai közösségi tereken (pl. folyosó, aulák), illetve saját tantermétől különbözőbe történő 

belépéskor, az ebédlő előtti várakozás idején - a fertőzés veszélyének csökkentése érdekében- 

a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező, 

- maszkot minden tanuló hozzon magával. 

Az étkezés biztonságos megvalósítására protokollt dolgoztunk ki.  

Jővő héten minden osztálynak szülői értekezletet tartanak az osztályfőnökők. Ennek formájáról 

(személyes, online) ők tájékoztatják Önöket. 

Ugyanezt teszik a jövő hét programjaival kapcsolatban (pl. kirándulás pénteken). 

A kollégium működéséről, a beköltözésről a kollégium vezetője külön e-mailben értesíti az érintett 

szülőket. 

Az ebédszünetek meghosszabbítása miatt a tanítási rend változik az alábbiak szerint: 

     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 12.50 13.35* 13.35-13.55 (második ebédszünet (9-10. évfolyam) 

7.óra 13.55 14.40* 14.40-15.00 harmadik ebédszünet (11-12. évfolyam) 

8.óra 15.00 15.45 15.45-15.55 

9.óra 15.55 16.40   

*Az ebédeléssel érintett évfolyamoknak az órák 40 percesek 

Az iskola minden külső cég, szervezet, csoport iskolai bérlését felfüggesztette. Ezzel is ügyelve, hogy 

csak iskolánk tanulói tartózkodjanak az épületben. 

A szülők az olyan ügyeket, amelyeket elektronikusan nem tudnak elintézni, az iskolában a következő 

rendszabályok megtartása mellett tehetik meg: 

- az A portán keresztül lépjenek be az épületbe, 

- a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt használják, 

- a szájat és az orrot eltakaró maszkot viseljenek. 

Az egyes területekre vonatkozó intézkedési terveket tájékoztatásul csatoltan elküldik az 

osztályfőnökök Önöknek. 

Az előttünk álló időkhöz Önöknek kitartást és jó egészséget kívánok! 

Áldás, békesség! 

         Tombor László 

           igazgató 


