Kedves Szülők!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket.
A tavalyi 2. félév rendhagyó oktatása után, amely bizony sok erőt kívánt mindannyiunktól, remélem, hogy a
nyári szünetben mindenkinek sikerült pihenni, lelkileg feltöltődni. A friss lendületre szükségünk lesz, mert ez
a tanév is egy kicsit rendhagyóan indul.
Felelősséggel gondolkodva minden szülő szeretné, hogy gyermeke biztonságban legyen az iskola
épületében.
Minden intézménynek az a feladata, hogy a helyi lehetőségek függvényében minél több pontját valósítsa
meg az Oktatási Minisztérium által a közoktatási intézmények számára kidolgozott/javasolt Intézkedési
Tervnek - a gyerekek és a dolgozók érdekében.
Mindannyiunk érdeke, hogy el tudjuk kerülni a tavasszal megtapasztalt távoktatást. Adjunk magunknak egy
esélyt, hogy a tanév minél inkább közelítsen az eddig megszokottakhoz.
Azokat az előírásokat, amit a minisztériumtól ajánlásként kaptunk, nem tudjuk teljesen betartani, hisz a
gyerekek 1,5 méteres távolság tartására az épület, a tantermek mérete miatt semmi esély sincs. Az épület,
a tantermek kicsik az 575 fős létszámhoz. Az iskolánk számára kidolgozott Intézkedési Terv az intézményünk
tárgyi feltételeihez igazodott.
Fertőtlenítőszereket remélem kapunk.
Maszk használata az iskola területén (a tantermekben létszámtól, helyzettől függően) kötelező! A tömeges
folyosói „vonulásokat” megpróbáljuk minimalizálni. Az alsó tagozaton a szüneteket módosítjuk, hogy
egyszerre ne legyenek sokan a folyosón és a mosdóban. A kézmosás fontosságát szeretném hangsúlyozni!
Kérem Önöket, hogy otthon is újra és újra beszéljék át ennek fontosságát. Mi is megtesszük!
Az a gyerek, aki szeptember 1-ét megelőző 2 hétben külföldön tartózkodott, kérem, maradjon otthon, vagy
negatív koronavírus teszttel igazolja, hogy egészséges. Természetesen nem vagyunk hatóság, ezért csak
kérni tudjuk ennek betartását, de a közösség érdekében fontolják meg kérésünk!
A kitöltött és aláírt szülői nyilatkozatot (melléklet), kérem, szeptember 1-én reggel hozzák magukkal a
gyerekek! (Akinek nincs nyomtatója az iskola árkádjai alatt kinyomtatott példányokat talál.) A tanulók csak e
nyilatkozat leadása után léphetnek az iskola területére.
Az iskolai beléptetés reggel lassabb lesz, mert érkezéskor mérjük a gyermekek hőmérsékletét és kötelező
a kézfertőtlenítés. 7.15-től 7.50-ig érkezzenek a gyerekek ( A 6.7.8. évfolyam a Bánát utcai bejáraton jöjjön
be a kertbe és az udvar felől lép az intézménybe, a többi évfolyam a Sopron út felől érkezik a
csoportosulás elkerülése miatt. )
Az esetleges otthoni tanulás folytatásához kérem, anyagi lehetőségeikhez mérten újítsák meg vagy pótolják
a digitális tanuláshoz szükséges eszközeiket!
A tavalyi digitális oktatás tapasztalatait felhasználva az idei tanévben létrehoztuk iskolánk korlátlan tárhelyű
intézményi felületét, így az új Google Classroomok megalakulásával nemcsak felkészülünk az esetleges
otthoni tanulásra, hanem e felületek folyamatosan társulnak a normális tanrend szerinti tanórákhoz is.
Budapest, 2020.08.27.
Előre is köszönöm együttműködésüket!
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intézményvezető

