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Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
Hivatkozva a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletre, intézményünkben 2021. szeptember 1-től
újabb intézkedésig az alábbi szabályok érvényesek a járványügyi helyzetre való tekintettel:
 Az

intézmény

területén

a

közösségi

terekben

(lépcsőház,

folyosó,

ebédlő,

mellékhelyiségek) maszk viselése kötelező az 1-8. évfolyamon, a tanórákon nem
kötelező, csak ajánlott..
 Az udvaron a maszk viselése nem kötelező, de mindenki törekedjen a távolság
betartására, a nagyobb csoportosulás elkerülésére.
 A maszk viselése pedagógus, iskolai dolgozó számára a közösségi terekben kötelező,
tanórákon ajánlott.
 A külső ruházat (kabát, sapka, sál, kesztyű) az osztályterembe nem vihető be,
mindenki köteles azt a folyosói szekrényében tartani.
 Továbbra is fontos a rendszeres kézmosás, felületfertőtlenítés és a termek szellőztetése.
 Az intézmény területére külső személy a mindenkori kormányrendeletekben
megfogalmazott előírások alapján léphet be. Jelenlegi szabályok alapján csak
védettségi igazolvánnyal lehet belépni.
 Az intézményt csak egészséges tanuló és dolgozó látogathatja. Hiányzást követően
kizárólag orvosi igazolás bemutatása után lehet jönni.
 Az intézménybe való belépésnél kötelező a kézfertőtlenítés.
 Az 1-3. évfolyam diákjai az iskola főbejáratán keresztül érkezhetnek, a 4-8. évfolyam az
oldalsó bejáraton (Üllői köz) reggel 7:30-7:55 között. A 6:30 és 7:30 között érkező
diákok a főbejáraton léphetnek be. A hazajárós diákok az utolsó tanórájuk után a
főbejáraton keresztül távozhatnak.
 A tömörülés elkerülése érdekében a napköziből való távozás időpontjai:


1.a és 1.b - 16.00



2.a és 2.b - 16.10



3.a és 3.b - 16.20

A 4-8. évfolyam tanulói az udvaron át az oldalsó bejáraton keresztül távozhatnak 16.00
órakor.
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Az osztályok a csoportbontások és egyes szakórák kivételével saját tantermükben maradnak,
csoportbontás esetén a tantermek felületfertőtlenítésében tanulóink is közreműködnek.
Az iskolai étkezésre befizetett tanulók ebédelése külön ebédelési rend szerint zajlik a
higiénés és távolságtartási protokoll szerint, melyet az üzemeltető Önkormányzat állapított meg.
Az ebédlőbe saját élelem nem vihető be. Az iskolai étkezésre nem befizetett tanulók
hidegebédjüket az osztálytermekben fogyaszthatják el.
Az intézményben tartózkodás alatt szükséges a gyakori szappanos kézmosás, különösen:
iskolába érkezéskor, étkezés előtt és után, köhögést, tüsszentést követő papír zsebkendő
használata után.
Egy esetleges online oktatás a G Suite egységes rendszeren keresztül fog történni. Ehhez a
szükséges előkészületeket megtesszük. A tanulók számára a házi feladatok a KRÉTA
rendszerbe is feltöltésre kerülnek.

A fenti szabályok visszavonásig érvényesek!
Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!
Köszönjük a megértést és a támogató együttműködést.

Budapest, 2021. 10. 01.
Nguyenné Csüllög Erika
intézményvezető

