
AKTUÁLIS ISKOLAI SZABÁLYOK- Tanévkezdő szülői tájékoztató 

A 2020/2021-es tanévkezdés legfontosabb információi az EMMI járványügyi készenlétre 

alkalmazandó eljárásrendjének betartásával 

- Iskolánk tanévnyitó ünnepséget nem tart. 

Elsősök fogadása lesz, melynek rendjéről az érintettek külön tájékoztatást kaptak. 

Iskolakezdés: szeptember 1. (kedd) 8,00 óra 

CSAK TELJESEN EGÉSZSÉGES, TÜNETMENTES GYERMEK JÖJJÖN ISKOLÁBA! 

ELSŐ tanítási nap kérjük a kiküldött EÜ. NYILATKOZATOT kitöltve hozni, amit készítsenek 

elő a tanulók, hogy az épületbe belépéskor könnyen leadható legyen. Aki nem hozza 

a nyilatkozatot első nap, annál a gyereknél testhőmérsékletet mérünk, ill. másnapra 

pótolnia kell a nyilatkozat leadását. 

Új tanterembe mennek az alábbi osztályok:     5.a:  A épület / 6-os terem 

                                                                                     5.b:  A épület / 11-es terem (emelet) 

                                                                                     5.c:  A épület / 3-as terem 

                                                                                     8.a: A épület / 16-os terem (emelet) 

 A felső tagozat is többnyire saját teremben tanul, kivéve a szaktantermi  és  

csoportbontásos órák esetén. 

ÉRKEZÉS: 7,30 -7,45 közt (Pedagógus ügyelet 7,15-től) 

Kérjük a Szülőket, hogy tudatosítsák a gyerekekben, hogy megérkezéskor a tantermekben, 

mosdókban mossanak kezet! A szülők egyelőre nem léphetnek be az iskola A-B-C épületeibe 

sem. Mindhárom helyen szükség szerint az iskola alkalmazottai segítenek az alsós 

gyermekeknek a tantermekbe bevinni a felszereléseiket, táskáikat. 

A tanulóknak és pedagógusoknak, dolgozóknak a folyosón, belső közösségi terekben maszk 

használata kötelező, a tantermekben nem. 

A épület:   Az iskola a főbejárat és az Ady E.utca felől (hátsó kapun át) is megközelíthető, de  

             a szülők nem léphetnek be az épületbe.  

A szülők a főbejáratig ill. a hátsó kapun át az udvaron keresztül a tanári szoba felőli 

ajtóig kísérhetik a gyermekeket.  

Reggel a főbejáratnál a Köztársaság utcai főkapu és az udvari ajtók közül csak a tanári 

szoba felőli ajtó lesz nyitva.  

B épület:   Megközelíthető a Köztársaság utcai főbejáraton át vagy az Ady utcai hátsó kapu  
             felől, de a szülők nem léphetnek be az épületbe.  
C épület (sportosztályok-Ady utcai):    A szülők az udvarra a folyosó ajtóig kísérhetik a  
            tanulókat, az épületbe nem léphetnek be.   
 
 
 



HAZAMENETEL 
 

Javasoljuk, hogy szept.1-től az alábbi sávos beosztás szerint menjenek haza a gyerekek a 

veszélyhelyzet rizikócsökkentése és a parkolási problémák könnyítése miatt.  

4. évfolyam: 16,00-16,15 

3. évfolyam: 16,15-16,30 

1-2. évfolyam: 16,30-16,45 közt   ( Az 1. évfolyam szept.1-én és 2-án ebéd után hazamegy,                

                                        tanítók pontosítják az idejét, szept.3. csütörtöktől 16,30-16,45 közt.) 

5-8. évfolyam : hazajárós tanítás után 

       tanulószobások  7-8. évfolyam : 16.00-16,15 

       tanulószobások  5-6. évfolyam : 16,15-16,30  

 

Kérjük a T. Szülőket, hogy elfoglaltságuk, munkaidejük adottságai mellett LEHETŐSÉG szerint 

legyenek együttműködők és próbálják betartani a fenti beosztást! Pedagógusügyelet 16,45-

ig van. Hazamenetelkor is kérjük betartani, hogy a szülők nem léphetnek be az 

iskolaépületbe! 

A és B épület: Javasoljuk, hogy elsősorban a hátsó kapu felől érkezzenek délután a gyerekekért 

az adott idősávban! Az gyerekek az udvaron lesznek. A parkolás miatt fennakadás lehet, aki 

teheti, ne autóval érkezzen! A főépületben a Köztársaság utca felől érkező szülők a portásnak 

jelzik, hogy kiért jöttek. (A szülők az utcán várakozzanak a gyermek érkezéséig.) 

C épület: Kérjük, hogy itt is az udvaron várakozzanak a szülők! 

A fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében minden tanuló táskájában legyen: 

- szájmaszk névvel ellátva 

- kézfertőtlenítő gel (kis kiszerelésű) vagy kendők 

- papír zsebkendő (osztályszinten a kihúzós, adagolós 3-4 rétegű zsebkendő vásárlása 

javasolt) 

- kulacs névvel ellátva (naponta fertőtlenítve) Ebédnél nem lesz folyadék, a 

tanteremben tudnak inni a tanulók. 

BÜFÉ, főépület, aula: A büfénél vásárlás esetén kötelező lesz a tanulóknak a szájmaszk 

használata és a 1,5 méteres távolság tartása. Emiatt javasoljuk már az első naptól, hogy inkább 

csomagoljanak otthoni tízórait, uzsonnát, folyadékot, hogy a torlódást kerüljük a szünetekben 

a büfézés miatt! 

Szülői értekezletet jelenléttel az 1. , a 3.a és 3.b, valamint az 5. évfolyam tart. 

Oszt.fők értesítik a szülőket. Az értekezleten maszk használata és a távolságtartás javasolt. 

További részletesebb információkat később adunk.  

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket! A fenti szabályozás határozatlan ideig, 

visszavonásig érvényes!  

Kiskunhalas, 2020. augusztus 26.                                                          Igazgató- Iskolavezetés                                                                           


