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Kedves Szülők!

Mint a híradásokból Önök is tudják, a Covid-19 új helyzet elé állított mindenkit, nemcsak
minket ebben az évben már másodszor. Új szabályok születtek a védekezés jegyében.
Köszönjük megértésüket és támogatásukat.
Köszönjük, hogy gyermekeiket felkészítették az új körülményekre, hogy maszkot adtak nekik
reggelente és sok maszkot ajándékoztak osztályaink tanulói számára.
Köszönjük türelmüket az iskola bejáratánál, a személyes ügyintézés mellőzésében.
Továbbá köszönjük telefonon, email útján tett segítő javaslataikat, tanulságos észrevételeiket.
A feladatunk, hogy tegyünk meg mindent a vírus terjedése, továbbadása ellen. Vigyáznunk
kell egymásra, tanítványainkra és egyben tanítványaink hozzátartozóira. Mindezt az iskolai
körülmények közt kell teljesítenünk. Tanítani – nevelni kell a ránk bízott gyermekeket.
A védekezéshez az eszközök rendelkezésre állnak és ez később is így lesz.
Az iskola működése:
Jelenleg hagyományos rendszerben tanítunk.
Iskolaorvosunk elérhető, segíti munkánkat. A védőnő több napot is iskolánkban tölt.
Ha egy gyermek, betegség tüneteit mutatja, a pedagógus, az igazgató javasolja Önöknek,
hogy vigyék haza és vigyék el orvoshoz a gyermeket.
A tanuló csak egészségesen, orvosi igazolással jöhet újra iskolába! Iskolai dolgozó is csak
egészségesen léphet az intézménybe!
Karantén iskolai elrendelése akkor kerülhet sorra, ha egy osztályban több beteg van, a
pedagógusok közt beteg személy van. Az igazgató jelzi a fenntartónak és a hatóságok
döntenek.
A technikai dolgozók naponta többször végeznek fertőtlenítést (asztalok, kilincsek, ajtók,
sporteszközök, egyéb felszerelések), folyamatosan végzik a hagyományos takarítást és
fertőtlenítést.
A bejáratnál, a portán, több helyen lázmérést, kézfertőtlenítést végzünk. Elegendő lázmérő és
fertőtlenítő szer áll rendelkezésre. Több ponton helyeztünk el fertőtlenítőszert, ebédlőben,
folyosón, bejáratnál.
Az alsó tagozaton a reggeli beléptetés rendje módosul. Az Iskola utcai bejárat 7,30-7,50
között lesz nyitva, egyéb időben a főbejáratot kérjük használni.
A büfé használat szabályai: maszk viselése, 1,5 m távolság tartása, csak 1 vevő léphet be!
Étkezés: ebéd az ebédlőben, távolságtartás és fertőtlenítés mellett.

A tanulócsoportokat lehetőleg nem keverjük. A szakköröket, csoportbontásos órákat, egyéb
foglalkozásokat, ebédelést lehetőleg osztály kereteket tartjuk.
A testnevelés órákat jó idő esetén szabad téren tartjuk. Egyszerre két osztály nem lehet a
tornateremben. Ha a helyzet azt kívánja meg, akkor a testnevelés órán iskola körüli sétát
tartunk, sakkozhatnak tanítványaink. A szereket fertőtlenítjük.
Énekórán nem énekelnek a gyerekek, hanem zenehallgatással és egyéb érdekes feladattal
foglalkoznak.
Hittan órán, ha nem jön az oktató a tanulók etika órán vesznek részt a saját osztályukkal.
Fogadó óra és szülői értekezlet:
Az osztályfőnökök elsősorban online módon, vagy a kréta rendszerben, email, telefon útján,
esetleg az osztályban elfogadott elektronikus csatornán tartanak. Az időpontot a kollégák
megosztják Önökkel.
A tanító és tanár kollégák szintén online módon, vagy a kréta rendszerben, email, telefon
útján tartanak.
Mindannyiunk egészségének védelme érdekében a gyermekek a közösségi terekben (folyosó,
aula, mosdó) viseljenek maszkot! A tantermekben javasoljuk a maszkviselést! A gyerekek
használjanak papír zsebkendőt, gyakran és alaposan mossanak kezet, tartsák a biztonságos
távolságot!
A pedagógusok, iskolai munkatársak hordják a maszkot.
Továbbra sem lesznek iskolán kívüli, tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények. Ezeket a
programokat a vírushelyzet remélhető elmúlásával pótolni tudjuk.
Ha esetlegesen lesz digitális munkarend, arra a korábbi tapasztalatok segítségével
felkészülünk. Önöket tájékoztatjuk.
További megértésükre és támogatásukra számítunk.
Elérhetőek vagyunk. Forduljanak hozzánk, hozzám bizalommal!
Igyekszünk mindenben segítségükre lenni.
A nevelőtestület nevében jó egészséget kívánok!
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Kapcsolódó jogszabályokat tartalmazza:
- Magyar Közlöny 2020. november 10. 242. száma
- Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat november 11-i intézkedései a
koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan.

