
A TANÉVKEZDÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kedves Szülők! 

Szeretettel köszöntjük Önöket az 2020/21-es tanévben! 

Örömmel jelentjük be, hogy elindult az iskola felújítása!  

A tanítás zavartalanságát és a tanulók védelmét, biztonságát minden rendelkezésre 
álló eszközzel igyekszünk biztosítani a munkálatok alatt is.  

Kérjük, az együttműködésüket a szabályok betartásában! 

A felújítással kapcsolatos információk 

A felújítási munkálatok iskolánk mindkét épületében fokozott balesetvédelmi 
intézkedések mellett 2020. augusztus 24-én elkezdődtek. A munkálatok több 
ütemben mind a két épületben egyszerre folynak. 

Az épületekben építési területek lettek kijelölve és elzárva a tanulóink és a dolgozóink 
védelme érdekében. A szükséges balesetvédelmi intézkedések folyamatosak, de 
fokozott figyelmet és óvatosságot kíván az egész tanév során. 

A tanévkezdés után, a szülők az épületekbe kizárólag a nagyon sürgős ügyek 
intézésekor, előzetes telefonos egyeztetés után léphetnek be! 

Kérjük a kedves szülők megértését a munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségek 
miatt! 

Kedves Szülők! 

A jelenleg rendelkezésre álló kormányzati, fenntartói és a pandémiára vonatkozó 
információk alapján, a következőkről tájékoztatjuk Önöket. 

Az első nap 

A tanévnyitó ünnepség rendkívüli módon a járványügyi helyzetre való tekintettel csak 
az első osztályos gyerekeknek és szüleiknek (családonként maximum 2 fő!) nagyon 
leegyszerűsített formában 2020. szeptember 1-én, kedden 8:00 órakor az 
alsó tagozat udvarán lesz megrendezve. 

A felsőbb évfolyamokon osztálykeretben, az osztályfőnökök nyitják meg a tanévet. 

Ünneplő ruhát ezen a délelőttön nem kötelező viselni tanulóinknak. 

Az iskola valamennyi tanulója a negyedik óra után (11.45-kor) mehet haza.  

Az iskolabuszok 12.00-kor indulnak. Az első napon étkezést nem biztosítunk. 

A második nap: tanítás nélküli munkanap - Sportnap 

Az 1-2. évfolyamos tanulók az iskolában vesznek részt játékos sportfoglalkozásokon. 



A 3-8. évfolyamos tanulók számára iskolai sportnapot, a hagyományos „Fut a Suli” 
programot rendezünk meg a Városi Strandon. A rendezvény zártkörű. Belépés 
kizárólag az iskola tanulói és dolgozói részére engedélyezett. 

A tanulók szeptember 2-án szerdán 8:00-ra érkezzenek az iskolába 
sportfelszerelésben és fürdőruhát, törölközőt is hozzanak magukkal.  

Ezen a napon már van étkezés, de aki nem igényli, gondoskodjon gyermeke számára 
tízórairól. 

A tanulók a strandról 12:30-tól vonulnak vissza az iskolába ebédelni. A tanulók 
elvitelére, vagy szülői kérés alapján a hazaengedésére az iskolába történt megérkezés 
után tudunk engedélyt adni. Kérem ezt a tanulók biztonsága érdekében feltétlenül 
betartani! 

A tanulók délutáni felügyeletéről az alsó és a felső tagozaton is 16:00-ig 
gondoskodunk. 

Tankönyvosztás 

Az alsó tagozatosok az első napon vehetik át az ingyenes tankönyvcsomagokat. 
Kérjük, hogy a gyerekek üres iskolatáskát, tolltartót és a bizonyítványaikat is hozzák 
magukkal! 

A 7-8. évfolyam augusztus 31-én; az 5-6. évfolyam szeptember 1-én délután veheti át a 
tankönyveit. A tankönyvosztás részletes tájékoztatója megtalálható a honlapon. 

Szülői értekezletek 

A szülői értekezletek időpontját és a járványügyi készenlét idejére alkalmazandó 
eljárást, az iskolai Házirendben történő, pandémia idejére vonatkozó változtatásokat 
egyeztetjük az SZMK elnökével és hamarosan közzétesszük! 
 

Az épületekben való tartózkodás szabályai, védekezés a 
járványhelyzetben 

 
A felnőtt kísérők az épületekbe, a gyerekek osztálytermeibe a járványhelyzet mai 
állása szerint nem jöhetnek be. A szülők csak az udvaron tartózkodhatnak.  

Alsó tagozaton a tanulókat a tanítók kísérik be az osztálytermeikbe, a felső tagozaton 
pedig a tanulók önállóan érkeznek az osztálytermeikbe.  

Tanítás után tanulók elvitelére is az udvaron kerül sor, ahová a tanítók, vagy a 
napközis nevelők kísérik ki szervezetten a tanulókat. 

 

Köszönjük a kedves szülők megértését! 

Pásztó, 2020. augusztus 28. 

Iskolavezetés 


