
Tisztelt Szülők! 

A szeptember 1-jén életbe lépett intézkedési tervet az EMMI kiegészítése alapján 

felülvizsgáltuk, egyes pontokon kiegészítettük és módosítottuk.  

 

Kiegészítés a járványügyi korlátozások idejére bevezetett eljárásrendhez 

1. 2020.09.14-től semmilyen rendezvényt nem tartunk intézményünkben. A szeptember 

25-re tervezett Hunyadi-nap elmarad.  

2. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem tudjuk biztosítani a 1,5 méteres távolság 

betartását a diákok között a folyosókon és az aulában. 2020.09.14-től 

intézményünkben a 12 év feletti tanulók és dolgozók számára kötelező a maszk 

viselése a közösségi terekben. 

3. Az eljárásrendben megfogalmazottakkal összhangban kizárólag egészséges tanuló és 

dolgozó tartózkodhat az iskolában. A tanulónak a hiányzását követő első napon hoznia 

kell az igazolást. Ellenkező esetben nem léphet be az intézménybe, illetve 

hazaküldhetjük. Ezzel egyidőben a szülőt értesítjük az igazolás elmulasztásáról és 

annak mielőbbi pótlásáról. 

4. További intézkedésig a tanórán kívüli foglalkozásainkat – napközi, tanulószoba, 

korrepetálás, szakkör, alprogrami foglalkozás, fejlesztés – megtartjuk. 

5. A tanulók nem vehetnek részt versenyeken, nem szervezhető számukra verseny. 

6. További intézkedésig erdei iskolába nem mehetnek az osztályok. 

7. Az iskolai fogászati szűréseket elhalasztjuk. 

8. Ének tanórákon az éneklés helyett zenehallgatást és zeneelméleti tananyag elsajátítást 

preferálunk. 

9. Az ebédeltetést kiterjesztjük két tanteremre, ezzel csökkentve az ebédlő kapacitása 

miatt kialakuló csoportosulásokat, valamint a csoportok étkezés alatti vegyülését. 

10. Az intézmény területére szülő, külső látogató kizárólag előre egyeztetett időpontban, 

maszkban léphet be a főkapun keresztül. Belépéskor, kérjük, használják a kihelyezett 

fertőtlenítő állomást. A személyes megjelenés helyett, kérjük, használják a KRÉTA E-

ügyintézés felületét. Ezen keresztül a tanulók mulasztásainak igazolásait is feltölthetik, 

beküldhetik. 

 

 

 



További tájékoztatás 

1. A napközi/tanulószoba tanulási ideje 14.15-től 16.00-ig tart. Ez idő alatt a tanulót 

kizárólag indokolt esetben, előzetes írásbeli szülői kérelemmel engedjük haza. Kérjük, 

a tanulókat 14.15 előtt vagy 16 óra után vigyék el az iskolából, hogy a köztes időben 

zavartalanul végezhessék tanulmányi munkájukat. 

2. Az iskolabusz új menetrendje továbbra sincs birtokunkban, így azt hivatalosan 

közzétenni nem tudjuk. Javaslatunk, hogy a reggeli időszakban a régi menetrend 

szerint kiírt időpont előtt 10 perccel a tanulók legyenek ott a megállóban. 

3. Intézményi szinten az intézményt érintő járványügyi intézkedésekről adunk 

tájékoztatást. Az egyes esetekről, melyek az intézmény működését nem érintik, 

intézményi tájékoztatást nem nyújtunk az adatvédelem betartása és a pánikkeltés 

elkerülése okán. 

 

Kérem, gyermekeik egészsége, biztonsága és tanulmányi előmenetele érdekében a 

fentiekben foglaltakat tartsák be.  

 

Délegyháza, 2020.09.11. 

 

Köszönettel: 

Kazinczi-Tóth Enikő sk. 

intézményvezető 


