Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

A járványügyi előírásoknak megfelelően az alábbi utasításokat és kéréseket fogalmazom meg:
1. A tanulókon, az iskola dolgozóin és hivatalos személyeken kívül az épületbe más nem
léphet be, ezért kérjük önöket, hogy gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérjék.
Kivételt képez, ha hivatalos, elektronikus úton elintézhetetlen ügyben keresik fel a
titkárságot. Ebben az esetben kérjük önöket, hogy kizárólag a KRÉTA rendszerben
előre egyeztetett időpontban jelenjenek meg, és viseljenek maszkot.
2. A gyermekek egészségének megőrzésének érdekében kérem, hogy minden diáknál
legyen kézfertőtlenítő, papírzsebkendő, valamint lehetőség szerint maszk. A maszk
használata a közösségi terekben ajánlott.
3. A diákok az iskolába a következő rend szerint léphetnek be:
 alsó tagozatosok és gimnazisták az iskola főbejáratán (Kökény u.)
 felső tagozat a Szabadság utcából nyíló gazdasági bejáraton (tolókapu) keresztül az
udvaron át juthatnak a régi épületbe. Ez a bejárat csak 7.30 és 8.00 között lesz
nyitva.
4. A fertőzés tüneteit mutató gyermek az iskolát nem látogathatja. Kérjük, ne engedjenek
tünetekkel rendelkező gyerekeket a közösségbe! Az iskolában a betegség tüneteit
mutató gyermeket az orvosi szobában elkülönítjük, a szülőt értesítjük, és kérjük, hogy
minél hamarabb jöjjenek gyermekükért!
5. Házirendünk nem változott. A 4.4.2. pont szerint: „A tanulóknak betegség miatti
hiányzásukról orvosi igazolást kell hozni.” Vagyis a szülő nem igazolhat betegség miatti
távollétet. A betegség elmúltával „egészséges, közösségbe mehet” tartalmú orvosi
igazolást kell a KRÉTA, e-ügyintézés, tanulói mulasztás igazolása menüpontba a
közösségbe érkezés előtti napon feltölteni, a papír alapú igazolást másnap az
osztályfőnöknek átadni.
A 4.4.4. pont értelmében: „Jelentős családi esemény, vagy előre nem látható esemény
miatt a tanuló hiányzásáról félévenként három alkalommal, összesen három tanítási
napig szülői igazolást lehet bejegyezni.” Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem
betegségre vonatkozik. A tanuló egészséges voltáról az orvos felelőssége nyilatkozni.
6. A krónikus betegséggel küzdő gyermekek számára az iskola látogatása – amennyiben
orvosi igazolással rendelkezik - nem kötelező, de a tananyag otthoni elsajátításáról
gondoskodniuk kell.
7. Az ebédlő használata pontos beosztás szerint történik. Az ebédlőbe csak közétkezésre
befizetett diákok léphetnek be, sorban állás közben számukra a maszk viselése és a
másfél méteres távolság betartása kötelező. Az étkező személyzete minden csoport után
fertőtleníti az asztalokat. Kérem, hogy a járványügyi higiéniás előírások – pl kézmosás
– betartására fokozattan figyeljen mindenki!
8. Az iskola főbejáratánál található büfét további intézkedésig az alsó tagozat diákjai nem
látogathatják. A gimnazisták az első óra előtt, az első és a negyedik szünetben, a hetedik,
nyolcadik évfolyam tanulói a második és az ötödik szünetben, az ötödik, hatodikosok a
harmadik és ötödik szünetben vásárolhatnak. A sorban állás idején a másfél méteres
távolság megtartása és a maszkviselés kötelező.
A csarnokban található, csak délután kinyitó büfé használatára időkorlátot nem írok elő,
de a sorban állásra a fenti szabályok itt is érvényesek.

9. Minden egyéb esetben a központi járványügyi előírások érvényesek.

Kérem, hogy mindenki érezze át, a szabályok betartása valamennyiünk érdeke. Józan paraszti
ésszel gondolkodva a fertőzéseket, a megbetegedéseket elkerülni nem lehet, de a járványt talán
igen. Közös érdekünk, hogy az iskola működhessen, a diákok tanulhassanak, a pedagógusok
hivatásuknak élhessenek. Hogy valamennyien – egészségesek és betegséggel küzdők, fiatalok
és szépkorúak – élhessünk.

Köszönöm, hogy együtt gondolkodva, felelősségteljesen tudunk egymásra vigyázni!
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