
Júniusi iskolanyitás - információk a tanítás szervezéséről

Kedves Szülők!

A SZK Oktatási Minisztériuma által kiadott újabb határozat alapján 2020.június 1-től
újraindulhat a tanítás az iskolában az 1-5. évfolyamok részére.

Az előzetes felmérés alapján 204 gyermeket jelentettek be szüleik a júniusi iskolalátogatásra.
A jelentkezők létszáma alapján 13 csoportban tudjuk őket tanítani.

A tanítás szigorú higieniai előírások betartásával történik, amelyekről szeretném Önöket az
alábbiakban tájékoztatni.

Az iskola nyitvatartása: 7.00 – 16. 00

A reggeli csoportosulást elkerülendő 7.15 és 7.45 között lehet jönni iskolába, 4 kapun át
közelíthetők meg az osztályok a következő elosztás szerint:

 Az A pavilonban tanuló 1.b, 1.c, 4.a osztályok a az iskolai étkezdéhez vezető kapun át
érkeznek

 Az A pavilonban tanuló 3.a, 3.b, 4.c osztályok a főbejáraton át jöhetnek be
 A B pavilonban tanuló 1.a, 4.b, 5.ad, 5.b, 5.c osztályok a C pavilonhoz vezető kapun

/gimnázium mellett/ érkezhetnek
 A D pavilonban tanuló 2.a, 2.bc osztályok a Szent István utca felőli kapun jöhetnek be

Az 5.ad összevont csoport – az 5. a osztályban,
a 2.bc összevont csoport az 2.b osztályban tanul.

Ha valaki korábban érkezik az iskolába /7.00 – 7.15 között/ a főbejáratnál, a portás néninél
jelentkezzen!

Szülők az épületbe nem léphetnek be sem reggel, sem délután!

A bejáratnál, belépéskor kötelezően testhőmérsékletet mérünk és kezet fertőtlenítünk –
mindezt az iskola biztosítja.a. Első nap kérjük felmutatni a szülő által aláírt nyilatkozatot,
amely ennek a dokumentumnak az utolsó oldala, ez az osztályban az osztályfőnöknek
leadandó.

A gyerekek ezután a tantermekbe mennek – ahol cipőt váltanak, váltócipőjüket zacskóban
felakasztják a fogasra.

A gyermekek az iskolában nem használhatnak textil törülközőt, ezért hozzanak magukkal
papírtörlőt és papírzsebkendőt, ill. 2 db szájmaszkot.

Szájmaszk viselése csak a tantermen kívül kötelelező.

Az oktatás külön órarend szerint történik, amelyet az osztályfőnököktől kapnak meg
a gyerekek.



Az 1-2. évfolyam naponta 4 tanítási órát, a 3-5. évfolyam naponta 5 tanítási órát tanul.

Az ebédeltetés a következő harmonogram szerint történik:

Tanítás Ebéd időpontja Osztályok az ebédlőben
7.50 – 11.30 11.30 – 12.00 1.a, 1.b, 1.c
7.50 – 11.30 12.00 – 12.30 2.a, 2.bc
7.50 – 12.20 12.30 – 13.00 3.a, 3.b, 4.a, 4.c
7.50 – 12.20 13.00 – 13.30 4.b, 5.ad, 5.c, 5.b
Az ebédelés szabályai nem változtak, ha a gyermek nem jön iskolába, ki kell jelentkezni előző
nap 14.00 óráig.

Aki nem ebédel és nem jelentkezett napközibe, tanítás után hazamegy.

Az iskolából a távozás a főbejáraton keresztül történik. A szülők által meghatározott
időpontban engedjük ki a gyerekeket. Amennyiben valami közbejön a szülőknek, kérjük
hívják az osztályfőnököt vagy a napközis nevelőnőt. Napközi legkésőbb 16.00 óráig lesz!

Napközis csoportok:

Csoport
száma

Osztály/ok Tanterem Nevelőnő

1. 1.a 1.a Rózsa Zsuzsanna
2. 1.b 1.b Tóth Viviána
3. 1.c, 3.a 3.a Sováb Bianka
4. 2.a 2.a Szabó Szilvia
5. 2.b, 2.c 2.b Valašek Valéria
6. 3.b, 4.c 4.c Székely Mónika
7. 4.a 4.a Mészáros Anikó
8. 4.b 4.b Bartal Anna
Az iskolalátogatást nem igénylő gyeremekek továbbra is távoktatásban részesülnek.

Várunk szeretettel minden kis diákot!



Vyhlásenie

Vyhlasujem, že dieťa ............................................., žiak/žiačka ................triedy, bytom
v ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že
regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a
dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor
alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú
spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na
prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán,
horúčkové ochorenie s vyrážkami). Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého
vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

V ................................. dňa ...................

Meno a priezvisko zák. zástupcu:

Adresa zákonného zástupcu:

Telefón zákonného zástupcu:

Podpis zákonného zástupcu: ......................................................

Kérjük aláhúzással jelezze gyermeke hazamenetelének módját ill. idejét!

Gyermekem a/ tanítás után

b/ napköziből

 egyedül megy haza ....................... órakor

 szülői kísérettel kb. .................órakor


