Tisztelt Szülők! Kedves Tanulóink!

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni a tanév kezdésével kapcsolatos tudnivalókról.
Szeptember 1-jén minden osztálynak ¾ 8-ra kell érkezni. A terembeosztás a portánál ki lesz függesztve, illetve az új
tanulókat a portás illetve ügyeletes útba igazítja.
A 9-10. évfolyam számára ¾ 8 és 10:00 között kerül sor a tankönyvosztásra, előtte és utána osztályfőnöki óra lesz. 10
órakor az udvaron rövid tanévnyitót tartunk számukra.
A 11-12. évfolyamnak az első óra idősávjában osztályfőnöki órája lesz, ½ 9-től pedig az udvaron részt vesznek a rövid
tanévnyitón. 10:00 órától kerül sor a tankönyvosztásra illetve további osztályfőnöki órákra.
Kérjük, hogy ünneplőben (sötét szoknya vagy nadrág és fehér ing illetve blúz) és maszkban jelenjenek meg. Hozzanak
magukkal íróeszközt és egy jegyzetfüzetet, amelybe a tudnivalókat leírhatják, és egy táskát, amelyben a tankönyveket
haza tudják vinni!
A járványhelyzet miatt intézkedési tervet készítünk, melyet az iskolaorvossal és védőnővel is egyeztetünk. Ennek
elfogadásáig a következőkre hívjuk fel a figyelmüket:
1. A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés
tüneteit (köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzésvagy szaglászavar) nem mutató személy látogathatja.
2. Ne jöjjön iskolába
 az a tanuló, akinek háztartásában COVID fertőzött személy van,
 ha a tanuló vagy közeli hozzátartozója szeptember 1-jét megelőzően sárga vagy piros kódú országból 2
héten belül érkezett haza, illetve szeptember 1-jétől külföldről érkezett haza. Ezt az osztályfőnöknek
vagy iskolatitkárnak e-mail-ben jelezzék!
 az a tanuló, aki érintkezett igazoltan COVID fertőzött személlyel.
Ha a tanuló nem beteg, de a fenti esetek valamelyike fordul elő, szülői igazolást kérünk, de mindenkit kérünk, ne éljen
vissza a helyzettel!
3. Kérjük, a tanulók maszkban érkezzenek! A maszk használata kötelező az iskolában ügyintézésnél, a közösségi
terekben és tanórán, amennyiben az osztály/csoport létszáma miatt nem oldható meg a legalább másfél méter
távolság a tanulók között.
4. Érkezéskor használják a kézfertőtlenítőt a portánál! A nap folyamán ügyeljenek a gyakori kézmosásra! A
mosdókban és az ebédlőnél folyékony szappan folyamatosan van. Mindamellett javasoljuk, hogy legyen
tisztasági csomagja a tanulóknak, melyben saját felszerelés (papír zsebkendő, kézfertőtlenítő, kéztörlő, maszk)
igény szerint legyen!
5. Az iskolában folyamatosan fertőtlenítik a felületeket a takarító kollégák a közösen használt terekben. Az
osztálytermeket egy-egy osztály használja, csak a csoportbontott órákon kell az osztály egy részének más
terembe mennie.
Sikeres tanévet és jó egészséget kívánok a nevelőtestület nevében!
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