Igazgatói tájékoztató a 2020/21-es tanév megkezdéséhez

Később Jézus újra beszélni kezdett, és így szólt az emberekhez:
„Én vagyok a világ világossága.
Aki engem követ, soha nem él sötétségben,
mert az a világosság lesz benne, amely életet ad.”
János 8:12
Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
A szokásos tanévnyitóistentisztelet és a szülői értekezletek szokták bevezetni a nyári
pihenés után a szorgalmi időszakot. Sajnos az új tanév ugyan olyan problémákkal indul,
mint amilyennel a régit zártuk.
A nyári szabadság után azt vártuk, hogy az osztálytársak, rég nem látott barátok végre
szabadon, minden megkötés nélkül találkozhatnak, játszhatnak, tanulhatnak. Sajnos ez
nem így történik.
Kisfaludy László helyettes államtitkár levelet intézett a köznevelési intézmények
vezetőihez, amelynek csatolmánya tartalmazza azt az egészségügyi protokollt, amelyet
minden iskolában végre kell hajtani, be kell tartani.
Ennek lényege, hogy a vírusos fertőzéseket hogyan tudjuk megelőzni, illetve ha beteg
valaki közülünk, mi a teendő!
A fentiekre hivatkozva kérem,















hogy aki olyan helyen tartózkodott, nyaralt, átutazott, ahol megfertőződhetett,
vagy fertőzés gyanús személlyel került közeli kapcsolatba 2020. augusztus 20-a
után, ő csak a kéthetes türelmi idő elteltével jöjjön közösségünkbe.
Az osztályfőnök értesítése után a hiányzott időszakot igazoltnak tekintjük.
A tanévnyitót megelőzően az épületeket fertőtlenítjük, (utána minden nap szintén
alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást rendeltünk meg).
A fertőzésveszély csökkentése érdekében szülők csak külön engedéllyel jöhetnek
be az iskola épületeibe, előzetes egyeztetés alapján.
A tanulók ne hozzanak magukkal mást, csak ami a tanuláshoz feltétlenül
szükséges.
A tantermekben csak padok, székek és asztalok lesznek, egyéb bútorzat nem.
(Másképp nem tudjuk a kellő védőtávolságot biztosítani.)
A termeket és a folyosókat egyelőre nem dekoráljuk, csak a legszükségesebb
oktatási segédanyagok kerülhetnek be. (Szőnyeg, dobozok, stb. később vihetők be
a tantermekbe, ha ezt a járványhelyzet megengedi.)
A tanulóknál lehetőség szerint legyen papír zsebkendő és esetleges probléma
esetére maszk is.
A kézfertőtlenítést, szappanos kézmosást tudjuk biztosítani.
Amikor a gyermek hazaérkezett, azonnal mosson kezet, és öltözzön át.
Amennyiben tömegközlekedéssel érkezik, javaslom a kesztyű használatát.
Az étkeztetés turnusokban történik, váltáskor fertőtlenítjük a felületeket.

A gimnázium épülete elkészült, az általános iskola belső felújítása most zajlik. Az alagsor
és a földszint kitakarított és fertőtlenített átadása augusztus 30-án történik meg, az első
emeletet várhatóan szeptember 7-én vehetjük át.
A teljes befejezés határideje október 6.
Sajnos ez a csúszás az év elején átmeneti problémát okoz.
A konyha és az ebédlő működni fog, a földszinti tantermek is használhatóak lesznek. Ezek
fertőtlenítő takarítása a tanévnyitó előtt megtörténik.
Az udvar sajnos még építési terület, csak kis része használható, igy a tornaterem előtti
közteret fogjuk levegőzésre használni.
Az 5. és 6. évfolyam a tanévet a gimnázium épületében kezdi, várhatóan szeptember 7-én
költözik vissza az általános iskola első emeletére. A 7. és 8. osztályok végig a tanév során
a gimnázium épületében maradnak.
Az iskola felújítása nagyon jó minőségben, a tervezett ütemben halad. A kivitelezők felé
külön köszönet, hogy nem a szerződésben leírt határidőket, hanem a mi kéréseinket
tartják szem előtt.
A konyha szag-elszívásának készre vitele és a teljes második szint átadása is várhatóan
hamarabb történik meg, mint a szerződött időpont.

Kedves Szülők!
Ahogy azt a tegnapi levelemben leírtam, a tanévnyitó három részletben zajlik majd
szeptember 1-én. Erre csak a tanulók jöhetnek be, de felvételről később meg tudják nézni
az ott történteket.
Sajnos a szülői értekezletek is az online térben zajlanak majd!
A későbbiekben honlapunkon keresztül tájékoztatom Önöket az újabb fejleményekről.
Kérem, hogy ne csak a régi, hanem az új web-es felületünket is kísérjék figyelemmel!

Tisztelettel kérem, hogy megértéssel és türelemmel viszonyuljanak a kialakult helyzethez!
Kérem, hogy hordozzák szívükön az iskola munkáját és imatámogatással segítsenek
bennünket!
Áldás, békesség!
Bencze Péter
igazgató

