Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Szeretettel köszöntök minden kedves gyermeket és szülőt a 2020/2021. tanévben.
A tanév szeptember 1-jén kezdődik és 2021. június 15-én ér véget. Hagyományosan, iskolába
járással indul az év. Reméljük, hogy a járványhelyzet úgy alakul, hogy a tananyagot
személyes találkozásokkal tudjuk elsajátíttatni a tanulóinkkal. A digitális távoktatás
módszereit igyekszünk hasznosítani a továbbiakban is.
Türelemre, alkalmazkodásra, pozitív szemléletmódra buzdítok mindenkit!
A mindennapi életünket azonban át kell szerveznünk, hogy próbáljuk védeni a ránk
bízott gyerekeket a még most is fennálló járványügyi helyzetben.
A továbbiakban szeretném Önöket tájékoztatni, hogy milyen intézkedéseket hoztunk
tanulóink védelme érdekében.
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Szept. 1-jén 8.00-kor ünnepélyes tanévnyitó csak az első évfolyam számára
lesz. Nekik ünneplő ruhában kell érkezniük. A helyszínt az időjárásnak
megfelelően jelöljük ki. Gyülekező a hátsó kapunál, az udvaron lesz.
Szept. 1-jén 9.00-kor a 2-8. évfolyam a hangosbemondón keresztül hallgatja a
tanévnyitót. Nekik nem szükséges az ünneplő ruha. 8.00-tól az
osztályfőnökükkel beszélik meg a tanévkezdés feladatait.
Kérjük, hogy minden tanuló táskájában legyen minden nap egy maszk. Az
osztálytermekben nem kell használniuk, de a büfében és a közösségi tereken
igen. A büfébe csak maszkban lehet menni vásárolni, ott leülni, tartózkodni a
vásárlás után tilos.
Az ebédelés is szigorú beosztás szerint zajlik majd, ha szükségesnek látjuk,
akkor a sorban állásnál is fogjuk kérni a maszk viselését.
Felső tagozaton visszavonásig megszűnik a vándorlás, tehát minden osztály a
saját termében tanul reggel háromnegyed 8-tól, ameddig tanórája van.
Szünetekben, ha nem muszáj, nem tartózkodunk a folyosón, az
osztálytermekben töltjük az időt a megszokott közösséggel.
Az alsó és a felső tagozat az oldalsó bejáratnál, az udvaron fog gyülekezni
reggelente, osztályonként kell sorakozni beosztás szerint. A bevonulás a
termekbe is szabályozottan történik majd, osztályonként. (Fél nyolckor az alsó,
háromnegyedkor a felső vonul be.) Eső esetén az aulában gyülekezünk
kötelező maszkviselettel.
Az udvari szüneteknek is megszabott rendje lesz.
Az első évfolyam az első szünetben tízóraizik, a második évfolyam a
másodikban. A 3-4 évf. az osztálytermében fogyasztja el a tízórait, a
folyadékhoz minden gyermeknek legyen saját pohara!
A szülőknek az iskolába -a járványügyi helyzet miatt- visszavonásig csak
nagyon indokolt esetben, maszkban, kézfertőtlenítés után lehet bejönni.
Egyébként a gyerekek felkísérése a termekbe nem megengedett.
Kérem Önöket, hogy legyenek felelősségteljesek, fogadják el a szabályainkat a
tanulók egészsége érdekében!
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Nyomatékosan tudatosítsák a gyermekekben a kézmosás, a személyi higiénia
szabályait, a papír zsebkendő használatának higiénikus módját. Természetesen
mi is meg fogjuk tenni.
Technikai személyzetünket tájékoztattuk az EMMI által megfogalmazott
iránymutatásról. Értekezleten részletesen elmondtuk a napi és az időközönkénti
takarítási, fertőtlenítési teendőket.
A szülői értekezletek formájáról 2-8. évfolyamig a későbbiekben fogjuk
értesíteni a szülőket.
Az első napon tolltartóval, jegyzetfüzettel, órarenddel és egy táskával (amiben
hazaviszik az új könyveket) érkezzenek az iskolába a gyerekek (2-8.
évfolyamig).

A mai napig ezeket az intézkedéseket hoztuk a Tóvárosi Általános Iskola 2020/2021.
tanévének indulásával kapcsolatban. A következő időszakban történhetnek változások, de
ezekről minden esetben értesíteni fogjuk a gyerekeket és a szülőket.
Mindenkinek egészségben és sikerekben gazdag tanévet kívánok!
Székesfehérvár, 2020. aug. 27.
Üdvözlettel: Schnee Zoltánné
intézményvezető

