
 

 

 

 

Tanévkezdő Tájékoztató 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! 

Örömmel értesítünk minden iskolához kötődő érdeklődőt, hogy a 2020/2021. tanévet 2020 szeptember 1-én, kedden 

megkezdjük. 

Tanévnyitó ünnepély kedden, elsején az 1-3. évfolyamon tanulóknak reggel 8 órakor lesz az iskola udvarán. A leendő 

elsősöket jó idő esetén a kerekegyházi Művelődési Ház előtti téren várják 7 óra 45 perckor a tanító nénik, a többieket az 

iskola udvarán várják a másodikos és harmadikos osztályfőnökök. 

Rossz idő esetén az iskola aulájában várják a tanulókat az elsős tanító nénik. A második és harmadik osztályosok az 

osztálytermükbe menjenek ez alkalommal. Eső esetén az ünnepély 9 órakor kerül megrendezésre az iskolarádión keresztül. 

Kérjük, hogy a járványhelyzetre való tekintettel a gyermekeket maximum egy szülő kísérje el, de az osztályterembe nem 

mehetnek be a szülők. Az iskola épületében kérjük a szülőktől a szájmaszk és a kihelyezett fertőtlenítők használatát. 

A 4-8. évfolyamon tanulókat délelőtt 9 órára várjuk az iskola udvarára. Számukra ekkor kezdődik az udvaron a tanévnyitó. Eső 

esetén minden 4-8. évfolyamon tanuló a saját osztálytermében gyülekezik 9 órakor.  

A szülőket itt is csak az udvari ünnepség esetében várjuk.  

Ezen a napon 4 tanóra lesz megtartva. Az 1-3 osztályok 11 óra 25 perckor, a negyedikesek 12 óra 20-kor, pedig a felsősök 12 

óra 50-kor fejezik be a napi munkát. A tanulók ezen a napon kapják meg a tankönyveiket, a balesetvédelmi oktatást, az 

órarendet, és a számukra érvényes csengetési rendet.  

Az étkezési szándékot és a délutáni felügyeleti igényt, aki még nem jelezte előre, kérjük, mihamarabb pótolja. A tanszerek 

beszerzésével kapcsolatban kérjék az osztályfőnök tanácsát. 

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a gyermekeket a továbbiakban csak az iskolakapuig kísérhetik. Ügyintézés céljából 

felkereshetik a titkárságot munkanapokon 7 és 17 óra között, lehetőleg telefonon egyeztetett időben. Az iskolaépületben 

csak előre egyeztetten, pl. szülői értekezlet alkalmával tartózkodjanak. Amennyiben lehetőség van rá, használják a digitális 

kapcsolattartást. 

 A járványhelyzet miatt, a távolságtartási szabályok betartása végett az alsó és a felső tagozat csúsztatott működési rendben 

fog dolgozni az első félévben. A tanórák hossza és az óraközi szünetek módja nem változik. Ennek rendjét is a későbbiekben 

közzé tesszük. 

Ez azt jelenti, hogy az alsósoknak (1-4. évfolyam) 7 óra 45 perckor fog kezdődni az első óra, tehát őket 7.30-ra várjuk az 

iskolába, az osztálytermükbe. 

A felsősöknek 8 óra 15 perckor kezdődik az első óra. Őket 8.00-ra várjuk szeptember 2-től az iskolába, szintén az 

osztálytermükbe.  

Az iskolabusz az eddig megszokott rendben fog közlekedni.  

Kérjük a kedves Szülőket, hogy tartsák be azon kérésünket, miszerint az iskola hátsó udvarára csak az iskola dolgozói 

hajthatnak be gépjárművel. 

Kérjük, az intézménybe lépéskor használják a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítőt és viseljenek szájmaszkot. 

Reméljük együtt egy sikeres, élményekben gazdag, vidám tanévet tudunk megvalósítani. ne feledjék egy hajóban evezünk… 

Sikeres tanévet kívánok kicsiknek és nagyoknak! 

Gyurkovics Balázsné 

intézményvezető 

  

 

 


