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Kedves Szülők! 

A tavalyi 2. félév rendhagyó oktatása után, amely bizony sok erőt kívánt mindannyiunktól, az 

idei tanév is rendhagyóan indult. 

Felelősséggel gondolva 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 EMMI által a közoktatási intézmények számára javasolt 

Intézkedési Tervnek – a gyerekek és a dolgozók védelmének érdekében. 

Mindannyiunk érdeke, hogy el tudjuk kerülni a tavasszal tapasztalt távoktatást. 

Azokat az előírásokat, amit a minisztériumtól ajánlásként kaptunk, nem tudjuk 

maradéktalanul betartani, hisz a gyerekek 1,5 méteres távolságtartása az épületeink, a 

tantermeink mérete miatt lehetetlen. Az iskolánk számára kidolgozott Intézkedési terv az 

intézményünk tárgyi feltételeihez igazodott, a részletes iskolai protokollt a honlapunkon 

olvashatják. 

A maszk használata az iskola területén a felnőtteknek és a felső tagozatos gyerekeknek 

kötelező! Az alsós tanulóknak ajánlott. 

A tömeges folyosói „vonulásokat” megpróbáljuk minimalizálni. 

A kézmosás fontosságát szeretném hangsúlyozni! Kérem Önöket, hogy otthon is újra és újra 

beszéljék át ennek fontosságát. Mi is megtesszük! Közös érdekünk, hogy a gyermekeket 

Önök is készítsék fel az iskolában betartandó új szabályok betartására, ami hangsúlyozottan 

mindannyiunk egészségéhez való jogát biztosítja. Nem szeretnénk megijeszteni a gyerekeket, 

de óvatosságra inteni kell. 

Az alsó tagozat épületében az iskolából történő távozás lassabb, mert a felújítás miatt csak 

egy udvarrészt tudunk használni. A felfestett osztálymegjelöléseket kérjük, vegyék 

figyelembe és diákjaink saját osztálya területén legyenek kedvesek délután átvenni a 

tanítóktól a gyermekeiket és a lehető legrövidebb időn belül elhagyni az iskola terültét. 



A tavalyi digitális oktatás tapasztalatait felhasználva a KRÉTA felület a hivatalos online 

platform, amit használunk. Kérjük, napi szinten ellenőrizni mind a Faliújság, mind az 

üzenetküldő funkciókat! A szülői értekezleteket is lehetőség szerint online formában, vagy 

személyes megjelenéssel az udvaron, illetve a tantermekben szigorú előírások mellett (maszk, 

fertőtlenítő, távolságtartás, szellőztetés) szervezzük meg. Erről bővebb tájékoztatást az 

osztályfőnököktől kapnak. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a jelenlegi szabályozás, nem ad mérlegelési lehetőséget sem az 

iskoláknak, sem a szülőknek a mindennapi iskolába járással kapcsolatosan. Jönni kell 

iskolába, ha nincs tartós betegsége a gyermeknek. Köszönjük a megértést. 

Köszönjük, hogy felelősséggel gondolkodó szülőként, gyermeke, a többi diák és minden 

intézményben megforduló személy biztonsága érdekében segíti munkánkat. 

 

Pásztó, 2020. 09. 14. 

Köszönöm az együttműködésüket! 

 

 

Szántó Marianna 

intézményvezető 

 


