
ÉRTESÍTÉS!!! 

Tisztelt Szülők, kedves gyerekek! 

Az Erdélyi János Alapiskola igazgatósága értesíti Önöket, hogy Nagykapos Város 

Válságstábja mai ülésén hozott döntése és Branislav Gröhling oktatási miniszter rendelete 

alapján április 19-től szigorú egészségügyi feltételek betartása mellett alapiskolánk  

8.-os és 9.-es tanulói számára újra megkezdődik a hagyományos iskolai oktatás. 

 

Hétfőtől módosított órarend szerint folytatódik a tanulás.  

Az iskolába lépés feltételei: 

 

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

negatív teszteredménnyel. 

 

Kivétel három esetben érvényes: 

– ha a gyerek vagy a vele közös háztartásban élő törvényes képviselő átesett a 

koronavírus-fertőzésen, és erről három hónapnál nem régebbi igazolással rendelkezik,  

– ha a gyerekkel közös háztartásban élő törvényes képviselő igazolni tudja, hogy 

megkapta a második adag oltóanyagot is, és azóta legalább 14 nap telt el, 

– ha a gyerekkel közös háztartásban élő törvényes képviselő igazolni tudja, hogy 

egészségügyi állapota nem teszi lehetővé a tesztelését. 

 

• 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. 

 

• A gyerekek két szájmaszkot hozzanak magukkal minden nap! 

 

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.  

Az 5-7. évfolyamokban tovább folytatódik a távoktatás. Ha a járványhelyzet nem 

rosszabbodik, április 26-án ők is visszaülhetnek az iskolapadokba. 

Az iskolanyitással kapcsolatos információk összegzése: 

1. A felső tagozat épülete 2021. április 19-től 7.00 órától lesz nyitva. 

A bejárati ajtó előtt a tanulók negatív tesztjének ellenőrzése és a becsületbeli 

nyilatkozatok leadása után a gyerek bemehet az épületbe. 

2. Lázmérés után az öltözőbe, majd az osztályába megy. 

3. A délelőtti tanítás módosított órarend szerint folyik. 

4. A tanulóknak naponta 5 tanítási órájuk lesz. 

5. A testnevelési órákat az osztályban, vagy a szabadban lehet megtartani. 

6. A tanítás alatt kötelesek arcmaszkot viselni a gyerekek, ezért ajánlatos egy 

pótmaszkot is betenni az iskolatáskába! 

7. Ebéd után a délutáni órák, szakkörök nem lesznek megtartva. 

8. A hitoktatók továbbra is elektronikus úton küldik a tananyagot. 

 



A büfé hétfőtől iskolánk mindkét épületében újra üzemel. 

 

Szeretettel várjuk alapiskolánk nyolcadikos és kilencedikes tanulóit, a szülőknek pedig 

megköszönjük eddigi segítségüket és a fentiekben foglaltak betartását! 

 

A továbbiakról a jövő hét folyamán tájékoztatjuk az érintetteket.  

 

Tisztelettel:  

Fazekas Lídia igazgatónő 


