
 

 

 

 

06-84-525-035 

Tisztelt Szülők! 

 

Ezúton köszöntöm önöket az új tanév kezdetén. A járványhelyzet alakulása miatt az EMMI 

intézkedési tervet adott ki, mely alapján nem tarthatók meg az évnyitó ünnepélyek. 

 

Azért, hogy a járvány további terjedését megakadályozzuk, az iskolában be kell tartani a 

következő előírásokat: 

- A szülők nem tartózkodhatnak az intézményben. Csak előzetes megbeszélés alapján, 

időpont egyeztetéssel, hivatali ügyekben kereshetik fel az iskolatitkárt, pedagógusokat, 

igazgatót. Maszkban, kézfertőtlenítést követően léphetnek be az épületbe a tűzlépcsőn 

(torony alatt) keresztül. Ennél a bejárati ajtónál kerülhető el a gyerekekkel való 

érintkezés.  

- Kérem, problémájukat írásban jelezzék az illetékes pedagógusnak. 

- Kérjük a szülőktől a pontos, elérhető, használatban lévő e-mail címet, telefonszámot. 

- Az iskolatitkári irodában egyszerre csak egy fő tartózkodhat az iskolatitkáron kívül, 

maszkban. 

- A felső tagozatosoknak a közösségi terekben orrot és szájat takaró maszk használata 

javasolt. 

- Kérem gyermekük bármilyen betegsége, vagy arra utaló tünet esetén ne hozzák 

iskolába, értesítsék a háziorvosukat, és az intézményt.  

- Amennyiben bizonyított koronavírusos megbetegedés fordul elő a családban, 

közvetlen környezetben, kérem, jelezzék a fenti módon. 

- Amennyiben betegségre utaló tüneteket (pl.:hányás, hasmenés, hőemelkedés,nátha, 

köhögés(kivéve az allergiás köhögés) észlelünk, azonnal elkülönítjük a gyermeket, és 

a szülőnek haza kell vinnie. Csak orvosi igazolással léphet be az iskolába. 

- A szülői értekezletek anyagát e-mailben küldjük el, kivéve a 8. osztályban.  

- „A” héttel kezdünk. 

- A mostani információk szerint megkezdődik az úszásoktatás. 



- A tájékoztató füzet, ellenőrző árát kérem gyermekükkel beküldeni az iskolába az első 

héten (180 Ft). 

- A tankönyvek átvétele a tanulók osztálytermében történik. A tanulók kapják meg, 

veszik át. 

- A tankönyvek átvételét igazoló lapot a tanulók aláírják, kivéve az 1. osztályosok. 

Ebben az esetben a szülők írják alá az iskolai példányt szeptember 1-jén. 

 

Kérem, és köszönöm a szülők együttműködését gyermekeik és az iskola dolgozóinak 

egészsége érdekében. 

 

Jó egészséget, kitartást, jó munkát kívánok a 2020/2021-es tanévre! 

 

Tab, 2020.augusztus 27.     Tisztelettel: 

          Weiszné Illés Anikó 

           igazgató 


