Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

A koronavírus helyzetre és szülői kérésekre való tekintettel a tanévkezdéssel kapcsolatban az
alábbi határozatokat hozom:
1. Reggeli ügyelet: kérem az érintett szülőket, hogy a reggeli ügyeletet csak rendkívül
indokolt esetben vegyék igénybe, mert elkülönítést és a védőtávolság biztosítását
megoldani nem tudjuk: az érintkezés a különböző osztályba járó tanulók között így
biztosra vehető.
2. Kérek minden reggeli ügyeletet igénybe vevő tanulót, hogy az épületbe érkezéskor
vegyenek fel maszkot és kezüket fertőtlenítsék!
3. Kérek minden tanulót, hogy szünetekben a folyosón, ill. a zárt közösségi terekben
viseljenek maszkot! (Az osztálytermekben, tanítás alatt nem kötelező.)
4. A kézfertőtlenítő használatát a pedagógusok irányítják.
5. Az osztályokban szúrópróba szerűen lázmérésre kerülhet sor.
6. A lázas vagy fertőzés gyanús tanulókat azonnal elkülönítjük, és haladéktalanul
értesítjük Önöket, az iskolaorvost valamint az iskolavédőnőt.
7. Az iskola épületét fertőtlenítik, így a gyerekek vírusmentes környezetbe érkeznek.
8. A sterilitás óvása érdekében az iskola területén a tanulókon és a dolgozókon kívül más
nem tartózkodhat. Kérem Önöket, gyermekeik egészsége érdekében ezt tudomásul
venni szíveskedjenek.
9. A fenti okok miatt az iskola tornatermeit és tantermeit október 6-ig nem adjuk bérbe.
10. A művészeti oktatás szintén szünetel, mivel az itt tanító tanárokhoz más iskolából is
járnak tanulók.
11. A tantermekben csak a legszükségesebb eszközök kerülnek be, a dekorálás és az egyéb
felszerelések legkorábban szeptember 14-ét követően kerülhetnek a tantermekbe.
12. A tanévnyitó protokollját a mai bejelentések alapján megváltoztatom, a tanulók közötti
érintkezés a minimumra csökkentése érdekében. Egy tanévnyitó ünnepséget tartunk,
amelyen csak az első évfolyam vesz részt. A kezdés időpontja 10 óra.
11 órától az osztályok a teremben található kivetítőkön keresztül fogják megtekinteni
az ünnepi istentiszteletet.
13. A múlt évből megmaradt technika pénzt az osztályok a későbbiek során szabad
felhasználásra megkapják, ebből fogják dekorálni a termeket, ill. oktatási
segédanyagokat készítenek.
14. Az idei technikára beszedett összeg remélhetőleg már oktatási anyag beszerzésére
fordítható lesz. (800 Ft/fő)
15. A 2020/2021. tanévre aszülőktől a gimnáziumi osztályokban 20.000-Ft/fő, az általános
iskolai osztályokban 15.000 Ft/fő (adományt) támogatást kérünk. Ezt a hitéleti alkalmak
finanszírozására, utazásra, köpenyvásárlásra stb. fogjuk fordítani. (Ezek a kifizetések az
állami normatívából nem kigazdálkodhatók, ugyanakkor az egyházi iskola identitásának
fontos részét képzik.)
16. Az ebédeltetés rendje változik, mert mágneskártyás lehúzással ellenőrizzük, hogy a
befizetés megtörtént-e. (Erre sajnos a notórius nem fizetők miatt lett szükség, az
iskolának ez évi 250-300 ezer forintjába került). A kártyás rendszer azonnal jelzi a
hiányt, így az ügyintéző is gyorsan kapcsolatba tud lépni az érintett szülővel. (Késés

vagy csúszás miatt nem fog tanuló éhezni, természetesen mindenki kap ételt.) A kártya
ára 1000 Ft.
17. A szokott összeget, 2200 Ft-ot a fénymásolásra továbbra is kérjük, mert olyan anyagokat
is használunk és tanítunk, amelyek nincsenek benne az állam által biztosított
tankönyvekben.
18. Kérem, hogy a fenti pénzösszegeket helyezzék borítékba, és küldjék be az iskola
titkárságára Etelka nénihez. A gimnáziumban 14 és 15 óra között szintén Szabóné
Müller Etelka, Gazdasági Ügyintézőnél lehet befizetni.

Sajnálom, hogy ilyen nehéz tanévkezdéssel tudunk elindulni, de bízzunk a sikeres és jobb
folytatásban.
Kérem, hogy munkánkat imájukkal támogassák!

Isten áldását kérem az előttünk álló tanévre és a ránk rótt feladatok maradéktalan ellátására!

Tisztelettel:

Bencze Péter

Áldás, Békesség!

