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Tisztelt Szülők! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által küldött levéllel összhangban – amely a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről szól – a 2020/2021-es tanévre a következő helyi eljárási rendet vezetjük 

be. Ezt községünk önkormányzatával és az óvodával egyeztetve készítettük el. Ennek 

célja egészségünk megőrzése és a hagyományos tanrend fenntartása.  

1. A gyerekeket – reggel érkezéskor – az épület bejáratáig kísérhetik. 16 órakor 

ugyanígy a bejárati ajtónál várhatják gyermeküket. 16 óra előtti távozás esetén a 

tanítókkal való egyeztetés szükséges. Az első évfolyamos tanulók esetén 

szeptember 1-11 között csak egy hozzátartozó léphet be az iskola épületébe – 

maszkban - érkezéskor és távozáskor. Be- és kilépéskor a bejáratoknál elhelyezett 

fertőtlenítő használata kötelező.  

 

2. A tanórák közötti szünetekre az alábbi szabályozás érvényes: 

a) első szünetben: 1. 3. 5. 7. osztály, 

b) harmadik szünetben: 2. 4. 6. 8. osztály; 

c) negyedik szünetben: 1. 3. 5. 7. osztály, 

d) ötödik szünetben: 2. 4. 6. 8. osztály tartózkodik az udvaron.  

A második szünet továbbra is hagyományos tízórai szünet. 

3. Az első félév közösségi programjait a nagyobb létszám és a biztonságos 

távolságtartás miatt töröltük. Az iskolagyűlést és a nemzeti ünnepeket az 

iskolarádión keresztül tartjuk meg. A fogadóórákat igény szerint egyéni telefonos 

egyeztetés alapján biztosítjuk. A szülői értekezletek témáit digitális formában a 

KRÉTA felületén juttatjuk el Önökhöz. A második félév rendezvényeit az akkor 

aktuális helyzethez igazítjuk. (Kérjük, hogy a születés- és névnapi 

megemlékezéseket osztályszinten mellőzzék!) 

 



                                  Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi 
                                         Nyelvoktató Általános Iskola 

                                                                                                                    OM 037132 
                                     Nemesvámos, 8248 Kossuth L. u. 22.  

                                                                                                    Telefon/Fax: 88/505-600 
                                 E-mail: petofi.nemvamos@gmail.com 

 

4. Annak érdekében, hogy a digitális tanrend esetleges bevezetése zökkenőmentes 

legyen, kérjük, hogy 2020. szeptember 8 – 11-ig vegyék fel a google classroom 

felületén a kurzusokat. Ezt a felületet a hagyományos tanrend mellett is 

alkalmazzuk.  

 

5. Az új helyzetre való tekintettel iskolánk pedagógiai programját kiegészítettük 

egy, a digitális oktatásra vonatkozó eljárásrenddel. Amennyiben a digitális 

oktatás ismételten életbe lép, közös munkánk során ez lesz az irányadó. 

 

6. Beteg gyermeket, már a gyanú felmerülése esetén se küldjenek iskolába. 

Gyógyult gyermek csak és kizárólag orvosi igazolással térhet vissza a 

közösségbe.  

 

7. A gyógytestnevelés, a logopédiai foglalkozások, fejlesztő órák a pandémia idején 

is kötelezőek az érintett tanulóknak. 

 

8. Az ebédbefizetés módja a következőképpen változik: a pontos összeget az iskola 

által kiküldött borítékban juttassák el gyermekükkel az iskolába. 

 

9. Az iskola épületében folyamatosan biztosítjuk a fertőtlenítést. E mellett azonban 

javasoljuk saját fertőtlenítő szer használatát is.  

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a koronavirus.gov.hu felületet, amelyen a 

mindenkori aktuális információk és iránymutatások találhatók. Ennek tükrében 

eljárásrendünket folyamatosan aktualizáljuk. 

Segítő és felelősségteljes együttműködésüket előre is köszönjük! 

Nemesvámos, 2020. 08. 27. 

 

A Nemesvámosi Petőfi iskola tantestülete nevében: Szalma Csilla intézményvezető 


