
 Az EMMI által kiadott INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL szóló 

tájékoztatás figyelembe véve, abban megfogalmazottakat szem előtt tartva a következő helyi  

kiegészítést alkalmazzuk. 

Intézménybe való belépés általános szabálya: 

• Maszkban,kézfertőtlenítés után lehet belépni mindenkinek. 

• Szülők nem tartózkodhatnak az épületben .  Előzetes egyeztetés után biztosítjuk,hogy a szülő 

személyesen találkozzon gyermeke tanítójával, tanárával.  Az iskola és a szülői ház 

kapcsolattartására kérjük a szülőket, hogy a telefont, e-mailt, skype-t stb  használják. 

A tanulók maszkhasználata: 

• A tanteremben nem kötelező a maszk viselése. 

• A folyosókon, aulában a használata viszont kötelező. 

Tanulók reggeli beérkezése az intézménybe: 

A reggeli ügyeletre 6:45-7:20 között fogadjuk a tanulókat. Ők az aulában gyülekeznek. Itt a maszk 

viselése kötelező. 

7:20-7:30 között már nem fogadunk gyerekeket az ügyeleten.  

7:30-tól jöhetnek a gyerekek be az intézmény területére. 1.-4. évfolyamosok a iskola  bal oldali 

bejáratán, 5.-8. évfolyamosok az iskola jobb oldali bejáratán. 

Tanulók délutáni távozása az intézményből: 

• Az 1.-2.évfolyam a  szülőkkel  közösen megállapodott időpontban a iskola bal oldali 

bejáratán távozik . Az elsősök átadása az iskola előtt, a kerítésen belül történik. A 

másodikosokat a tanítók a kerítésen kívül adják át. 

• Az 3.-4. évfolyam a  szülőkkel  közösen megállapodott időpontban az iskola gazdasági 

bejáratához ( oldalsó kapu) mennek és ott adják át a tanítók a gyermekeket a 

szülőknek. 

• Kérjük a kedves szülőket, hogy az idősávokat tartsák tiszteletben!  

Délutáni ügyelet: 

• A délutáni ügyelet idősávja 16:30-17:30 

• Jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén ( pl.: esik az eső) az aulában. Aulai tartózkodásnál 

a maszk viselése elvárt. 

• Az ügyeleten tartózkodó gyerekért érkezett  szülő a portán ( bal oldali bejárat) kérheti a 

bemondást. 

 

Kérjük a kedves szülőket, hogy legyenek türelmesek a gyermek megérkezéséig! 

 



Étkezés: 

Reggeli eltérő időpontokban, osztály órarendjéhez igazodva történik. 

Ebéd: 

Az 1.-4. évfolyam étkezési ideje 11:30-12:30. 

Az 5.-8. évfolyam étkezési ideje 12:45-14:15. 

 

Uzsonna  a megszokott rend szerint. 

 

 


