
Tisztelt Szülők! Kedves Családok! 

A kormányzat által kiadott intézkedési tervben meghatározottak alapján a következő intézményi protokollról 

tájékoztatjuk Önöket.  

A most kiadott protokoll módosításig vagy visszavonásig van érvényben, az esetleges változásokról a 

járványügyi helyzet függvényében adunk tájékoztatást. 

Betartandó általános szabályok: 

Csak egészséges gyerek kezdheti meg a tanítási napot. Ha a gyermek reggel már láthatóan nincs jól, akkor 

nem tudjuk fogadni. Amennyiben a tanuló napközben lesz rosszul, elkülönítjük addig, amíg haladéktalanul 

érte nem jönnek. 

1. Szülő nem léphet az iskolába, csak kapuig kísérheti a gyermekét, és délután ott kell megvárnia. A 

büfé szolgáltatásait csak a tanulók vehetik igénybe.  

2. Reggeli érkezés szabályai: 

- Alsó tagozat: 7:30-7:45      

- Felső tagozatosok: 7:45-7:55 Felső tagozatos tanulók csak indokolt esetben, szülői írásbeli kérésre 

jöhetnek korábban (pl. ügyeletre munkahelyi elfoglaltság miatt). 

3. Az intézmény épületébe való érkezés előtt, ill. az épület elhagyását követően is kerülendő a 

csoportosulás. 

4. Délután a napközis és tanulószobás tanulókat csak meghatározott időpontokban 

16:00 órakor, 16.30-kor, 17:00 órakor van lehetőségünk átadni a szülőknek. 

Kérjük, hogy pontosan érkezzenek gyermekükért! 

5. Az első tanítási napon kérjük, gyermekeik hozzanak egy nyilatkozatot arról, hogy ki, hány órakor és 

kivel megy haza az iskolából, illetve egyedül hazamehet-e az első napon, illetve a tanév során.  

6. Az egészségügyi kockázat minimalizálása közös érdekünk. A távolságtartásra vonatkozó szabályokat 

és ajánlásokat betartjuk, és a gyerekekkel is be kell tarttatnunk, amennyire csak lehet. A maszk viselése 

a tanórákon és a tantermeken kívül nem kötelező, csak javasolt, ezért a biztonság kedvéért kérjük, 

legyen mindenkinél egy darab maszk, gondolva az esetleges megbetegedésekre. A felső tagozatosok 

számára tantermen kívül ajánlott a maszk viselése.  

7. A tanulók ne használják egymás felszereléseit,használati tárgyait. 

8. Sűrűn kell majd mindenkinek kezet mosni, és az étkezés során különösen be kell tartani minden 

szabályt. Kérjük, hogy a helyes kézmosás, rendeltetésszerű WC-használat higiéniai követelményeit, a 

köhögés és tüsszentés esetén alkalmazandó helyes eljárást tanítsák meg gyermekeiknek! Javasoljuk 

saját tisztasági csomag használatát. 

9. A fertőtlenítő takarításokhoz, a kézfertőtlenítéshez szükséges szereket a Dél-Pesti Tankerületi 

Központ biztosítja. 

10. Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy az iskola épületébe csak indokolt esetben –előzetes egyeztetés után – 

lépjenek be. Az iskolába lépő felnőtteknek kötelező a maszk.  

11.  Tanügyi és egyéb hivatalos ügyintézés előtt kérjük, e-mailben vagy telefonon keresse fel iskolánkat!  

 

 

                                                Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük! 

Budapest, 2020. augusztus 26.                                                                              Vezetőség 


