
Az iskolába való belépés rendje: 
 

2020. október 1-től az épületbe csak testhőmérséklet ellenőrzés után lehet belépni, mely nem 
haladhatja meg az országos tisztifőorvos által előírt mértéket. 
A tanulót az intézménybe kísérő, vagy onnan hazakísérő 1 fő, megfelelő maszkviselés mellett, 
a testhőmérséklet ellenőrző pontig bejöhet. 
Az épületbe két bejáraton keresztül lehet bejönni, az alábbi beosztás szerint: 
A főbejáraton lép be az épületbe a felső tagozat, 1.a, 1.b 1.c és a speciális tagozat. 
A Lublói utcai bejáraton pedig a 2.a,b, 3.a,b, 4.a, b osztályok.  A kapu 7:30 és 7:50 között van 
nyitva. 
A bejáratoknál belépés előtt a kihelyezett fertőtlenítőknél kell a kézfertőtlenítést végezni. 
Az épületbe a szülők nem jöhetnek be. Bármilyen külsős személy számára a belépés csak 
maszkban és kézfertőtlenítés után lehetséges külön engedéllyel. 
Az elsősöket és a speciális tagozat új diákjait szüleik egy hétig kísérhetik fel az 
osztályterembe. 
A személyes ügyintézés kerülendő. Amennyiben ez nem megoldható, kérjük telefonon 
egyeztessenek időpontot. 
 

A hiányzások igazolásának ideiglenes rendje: 
 

Alsó tagozaton május 10-ig gyermekük hiányzásait a különleges helyzetet figyelembe véve a 
közzétett kérelem és nyilatkozat kitöltésével a szülők igazolhatják. 
Más tekintetben nem változik a hiányzások elbírálásának rendje. 
 

Tanítás ideje alatti intézkedési rend: 
 

Az iskola közösségi tereiben a szabályosan viselt, orrot és szájat eltakaró maszk használata 
mindenki számára kötelező. 
A 1,5 méteres védőtávolságot minden helyzetben be kell tartani. 
A büfé csak úgy vehető igénybe, hogy a felragasztott távolságjelzőket megfelelően használják 
és a várakozók maszkot viselnek. 
A reggeli 7 órás ügyeletet az udvaron tartjuk, ha az időjárás ezt nem engedi meg, akkor az 
aulában, ahol a maszk viselése kötelező. 
Minden tanulónál legyen maszk, papírzsebkendő és kézfertőtlenítő a személyes higiénia és 
biztonság lehető legnagyobb megőrzése érdekében. 
 

Az étkezés rendje: 
 

Az étkezésekre az osztályok külön beosztás szerint mennek. 
A helyzetre való tekintettel az ebédeltetés alatt is be kell tartani a megfelelő védőtávolságot. 
A menzán egyszerre csak meghatározott számú gyerek tartózkodhat. 
 

Tanórán kívüli foglalkozások, a napközi és a hazamenetel rendje: 
 

Az intézményen kívüli, nagyobb tömegeket megmozgató programokat kerüljük. 
Programjainkat osztályszinten rendezzük és tartjuk meg. 
Csak saját tanulóink számára rendezhetünk az alapfeladat ellátásához kapcsolódó 
foglalkozásokat. 
A nem napközis gyerekek az utolsó tanítási órájuk után hagyják el az épületet. 



A gyerekeket a napköziből 14 órakor, 16 órakor, valamint 16:40-kor kísérjük le a kapuhoz.  
Kérjük a szülőket, hogy az első héten írják be az üzenő füzetbe, hogy melyik nap hánykor 
jönnek a gyermekükért.  
 
Mivel tanulólétszámunk meghaladja az 500 főt, amennyiben a délutáni otthoni tanulás 
felügyelete a családban megoldható, és ezt vállalják, kérjük, hogy tanítás után vigyék haza 
gyermeküket, így a megfelelő távolságtartás jobban kivitelezhető. 
 
Aktualizálva a hatályos törvények alapján. 
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