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TANÉVKEZDÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt tanulók, szülők ! 

 
A Bodoki Henter Károly Általános Iskola Vezetőtanácsának 2020.09.08.-i értekezletén a 2020-

2021-es  tanévvel kapcsolatosan a következő  döntések születtek:  

 

 a Bodoki Henter Károly Általános Iskolában és alárendelt intézményeiben az oktatás minden 

tanuló számára az 1-es, azaz a zöld forgatóköny szerint indul, vagyis minden tanuló számára 

kezdődik a tanítás, minden tanuló részvételével:  

 az első tanítási napon, azaz2020 szeptember 14-én, Hétfőn a  program 9.00-12.00 óra közöttt 

zajlik;  

 egy személyes padokban az 1 méters távolságot betartva kerülnek elhelyezésre a tanulók a 

tantermekben ;  

 a  nagyobb létszámú osztályokban üvegfallal lettek  elválasztva a kétszemélyes padok: 

 minden osztályterem el lett látva kézfertőtlenítővel, a mosdók folyékony szappannal és 

papírral: 

 az iskola rendelkezik az online oktatáshoz szükséges saját oktatási platformmal és szükség 

esetén használni fogja: 

 

A  tanulókra  vonatkozó rendelkezések: 

 

 a fekete-fehér ünnepi öltözet és a védőmaszk viselése minden tanuló számára kötelező  

 

 a járványügyi szabályozás miatt az ünnepi tanévnyitót az osztályfőnökök minden tanuló 

számára az osztályban tartják,  

 

 az osztályfőnökök vezetésével, meghatározott sorrendben, az osztályok tanulói bevonulnak 

az osztálytermekbe, betartva a járványügyi szabályokat (védőmaszk viselése,  

kézfertőtlenítés, távolsági szabályok, 1 m stb.).  

 

 az osztálytermekben kiosztásra kerülnek a tankönyvek, megkapják az órarendeket, és sor 

kerül az első osztályfőnöki órákra:  

 

 az osztályfőnöki óra után, az épület elhagyásánál, szintén be kell tartani a meghatározott 

sorrendet és a járványügyi szabályokat:  

 

 az iskola épületében  minden tanuló számára kötelező a védőmaszk viselete és csak a kijelölt 

útvonalakon jöhetnek be és mindvégig követniük kell  a kijelölt útvonalakat;  

 

 a tanulók a a csoportjukban/ osztálytermeikben maradnak, igyekezve minél kevesebb időt 

tartozkodni a folyosókon és a közösen használt területeken; 

 

 mindenki a számára kötelező a számára  kijelölt padban és  helyen tartozkodni,  más 

osztályok tantermeibe sigorúan tilos átjárni: 

 



 az iskolába érkezéskor kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítők használata:  

 

 a csoportokban, osztályokban minél gyakrabban szükséges használni a kihelyezett 

kézfertőtlenítőket: 

 

 

Megjegyzés: a “Zaláni „Dávid József” Elemi Iskolában  és óvódában,  a  rövid ünnepi 

tanévnyitó  ünnepélyre az iskola udvarán kerül sor, amelyen csak a  szülők vehetnek részt.  

Az osztályok, tanitóik vezetésével, a számukra kijelölt helyen tartózkodnak, viselve a 

védőmaszkot és betartva a járványügyi szabályok által előírt távolságot  

 

A  szülőkre  vonatkozó rendelkezések: 

A járvány ideje alatt a következő szabályok lépnek érvénybe:  

 a szülők a gyermekeiket az intézmény bejáratáig kísérhetik el;  

 a szülők előzetes bejelentkezés és igazgatói jóváhagyás alapján léphetnek az 

intézmény területére;  

 amennyiben a gyermeke légúti megbetegedésben vagy bármilyen fertőzéses 

betegségben szenved, kérjük, tartsa otthon; 

 amennyiben gyermekénél iskolai idő alatt jelentkeznek fertőzési tünetek, akkor 

elkülönítőbe kerül, ezt követően értesítjük a szülőt, akinek kötelessége elvinni 

gyermekét az iskolából;  

 ha gyermekénél/családtagjainál koronavírusra jellemző tüneteket észlel, köteles 

értesíteni az osztályfőnököt/tanítót vagy az iskola vezetőségét;  

 ha a gyermek a tanítás ideje alatt bármilyen egészségügyi okból 3 egymás után 

következő napon  hiányzott, csak olyan orvosi igazolással kezdheti újra az iskolába 

járást, amely bizonyítja, hogy a gyermek nem veszélyezteti a közösséget;  

A koronavírus-járvány miatt az iskolánk működését korlátozó intézkedéseket elkerülendő, 

szükség van az együttműködésre és a fegyelmezettségre mindenki részéről. 

További információkért forduljanak bizalommal az óvónőhöz/osztályfőnökhöz/tanítóhoz 

vagy az iskola vezetőségéhez.  

Köszönjük a megértést és egészségben gazdag, eredményes és tartalmas tanévet 

kívánunk mindenkinek! 


