
NYOLCADIKOSOK, KILENCEDIKESEK FIGYELMÉBE!!! 
 

Tisztelt Szülők, kedves gyerekek! 

 
Április 19-én folytatódik számotokra a hagyományos iskolai oktatás, végre 

személyesen is találkozhatunk! 

 

Szeretnék mindenkit megnyugtatni, iskolánk szigorúan betartja az egészségügyi 

előírásokat, vigyázunk gyermekeink és alkalmazottaink egészségére. 

 

Tudatában vagyunk annak, hogy a hosszú iskolán kívüli tanulás után nem lesz 

egyszerű a visszaállás.  Ezért az iskolakezdés első két hetében feleltetésre, 

dolgozatírásra, tesztek kitöltésére nem kerül majd sor. 

 

Elsődleges célunk a tanulmányi rutinok és szokások megújítása, az érzelmi és 

szociális biztonság helyreállítása, a tanulók közösségi kapcsolatainak és 

mentális egészségének megerősítése lesz. 

 

Arra fogunk törekedni, hogy felmérjük az eddig elsajátított ismereteket és 

készségeket, melyek az elkövetkezőkben alapul szolgálhatnak az oktatás 

tartalmi céljainak újragondolásához. 

 

Hétfőtől módosított órarend szerint folytatódik a tanulás, naponta 5 tanítási 

órát tartunk.  Az első hét órarendjét tegnap megkaptátok, újra megnézhetitek 

a zárt osztálycsoportokban. 

 

A szakköri foglalkozások, a délutáni, valamint a tornatermi órák megtartása még 

nem engedélyezett. 

 

Az ebéd biztosítva van, hétfőtől szigorú előírások betartásával az iskolai büfék 

is újra üzemelnek alapiskolánk mindkét épületében. 

 

Az iskolába lépés feltételei: 

 

• Minden tanulónak, valamint az egyik szülőnek rendelkeznie kell 7 napnál nem 

régebbi negatív teszteredménnyel.  

 

• A tanulók hétfő reggel hozzák magukkal a teszteredményt, valamint a szülők 

által kitöltött és aláírt becsületbeli nyilatkozatot. A nyilatkozat ( 8/a számú ) 

letölthető az iskola weboldaláról, vagy a facebook felületéről, mely 

megtalálható az értesítés alatt. 



• A gyerekek két szájmaszkot hozzanak magukkal minden nap!  Az új rendelet 

értelmében április 19-től a tanítási órán nem kell vírusmaszkot 

(reszpirátort) viselniük sem a gyerekeknek, sem a pedagógusoknak, elég az 

egyszerű szájmaszk. 

 

Kérjük a kedves szülőket és a gyerekeket, ha lehetőségük van rá, a tesztelést 

hétvégére ütemezzék, hogy a teszteredmény érvényes legyen a következő hét 

valamennyi napjára. 

A városházán szombaton és vasárnap 2 tesztelőhelyen 2-2 egészségügyi 

alkalmazott végzi majd a mintavételt.  

 

Várjuk a veletek való találkozást, s várjuk vissza az 5-7. évfolyam tanulóit is! 

 

Fazekas Lídia igazgatónő 


