
TANÉVKEZDŐ TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Szülők! 

 

2020. szeptember 1-jén intézményünkben a nevelés-oktatás hagyományos módon, nappali 

munkarend szerint kezdődött meg. 

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több állampolgárral 

vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél 

hatékonyabb megszervezése. 

Szeretnék tájékoztatni valamennyi érdekeltet, hogy iskolánk minden tekintetben felkészült a 2020. 

szeptember 1-jei biztonságos iskolakezdésre. 

Intézményünkben a tanévre történő felkészülés időszakában a fertőtlenítő nagytakarítások 

megtörténtek, iskolánk biztonságos körülmények közé várja a tanulókat és pedagógusokat. 

 

A védekezés eredményessége érdekében kérek minden Szülőt az alábbiak betartására: 

- Az intézményt csak egészséges tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél betegségre 

utaló tüneteket észlelnek, gondoskodjanak gyermekük orvosi vizsgálatáról! A Szülő köteles 

értesíteni az iskolát, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. 

- A beteg vagy karanténban elkülönített tanuló csak orvosi igazolással járhat újra iskolába, szülői 

igazolás nem elfogadható. 

- Az intézmény területére a szülők kizárólag indokolt és halaszthatatlan ügyben léphetnek be. 

- Arcot takaró maszk használata és a bejáratoknál biztosított kézfertőtlenítés kötelező. 

- A nevelő-oktató munka zavartalansága érdekében és a járványügyi helyzet miatt a kapukat 

reggel 8.oo órakor bezárjuk.  

A gyerekeket két időpontban lehet elvinni: 

- 13.30-14.00 óra között 

- 15.45-től. 

- Iskolalátogatási igazolást telefonon kérjenek, a diákok kapják meg az Iskolatitkártól. 

- Kérjük a szülőket, az intézményben történő csoportosulások elkerülése érdekében csak a 

kapuig kísérjék gyermekeiket! Tanítás után a kapuban várják meg őket, ügyeljenek az 

egymástól való 1,5 méteres távolság betartására! 

- A szülői értekezleteket az osztályfőnökök a járványügyi előírások miatt online vagy írásos 

tájékoztató útján tartják.  



- Az online kapcsolattartás módjai: a KRÉTA felületen, az iskola facebook oldalán, az iskola 

honlapján (www.kunhegyesisuli.hu), az osztályfőnökök által létrehozott közösségi 

csoportokban, illetve telefonos megbeszélés útján. 

 

Felhívjuk a Diákok figyelmét a következő szabályok betartására: 

- Az iskolába lépéskor használjátok a kézfertőtlenítőket, melyek a bejáratoknál vannak 

elhelyezve! 

- A nap folyamán többször, valamint ebédelés előtt és után alaposan mossatok kezet szappannal! 

- A mosdókban biztosítjuk a folyékony szappant és az antivírusos kézfertőtlentő folyadékot, 

kéztörlésre az eldobható törlőkendőt. Kérem, ezeket az osztályfőnöktől kapott útmutatás 

szerint használjátok. 

- Fokozottan figyeljetek a tantermek folyamatos és rendszeres szellőztetésére! Az ablakokat az 

időjárás függvényében lehetőség szerint tartsátok nyitva! 

- Az óraközi szünetekben kerüljétek a csoportosulásokat a folyosón illetve az udvaron! 

- Törekedjetek a megfelelő távolságtartásra! 

- Arcmaszk használata a tanítási órákon, délutáni foglalkozásokon lehetséges, de nem kötelező. 

- Bármilyen betegségre utaló panaszod van, azonnal jelezd azt tanárodnak! 

- Kérem, hogy a pedagógusoktól, iskolában dolgozó alkalmazottaktól kapott kéréseket minden 

esetben maradéktalanul tartsátok be! 

 

Köszönöm az együttműködést. 

 

Kunhegyes, 2020. szeptember 1. 

 

Tisztelettel: Kovácsné Lázár Erzsébet Elvira - intézményvezető 

 

 

 

 

http://www.kunhegyesisuli.hu/

