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iNgrrtxTARE
TANEVKEZDESI rÁ"lnro ZT AT Ó

íN arnNlIA ELEvILoR!
in gedinla Consiliului de administralie alliceuluiTehnologic ''Apor Péter''
incePerea anului qcolar dupá scenariul verde Pentru aparticipala activitáli

din data de 09.09. 2020 s-a decis
sunt necesare respectarea

urmátoarelor reguli :

Luni 14 septembrie

o Se incep activitálile pentru toli elevii; . programul primei
12:00;

zile de gcoalá se desíáqoará intre orele 8:00-

o este obligatoriu puftarea nrágtii de protectie;

o deschiderea festivá este coordonatá de diriginli in sálile de clasá;

iN arEnlIA rÁRINTILoR!
o pentru clasele a-IX-a;i cl.XIII programul gcolar incepe la ora 8:00-15:00

o accesul Párinlilor in Perimetrul Ecolii este interzis in situatii speciale este necesará o programare prealabilá
gi acceptul conducerii instituliei;

. copii pot íi insolili páná la poartá;

o dacá coPilul DVS Prezintá semne de boli respiratorii Ei/sau alte boli contagioase vá rugám sá nu_l trimiteti
la scoalá;

o dacá observali Semne ale inÍbcliei de coronavirus la copilul DVS sau la un membru al fainiliei sunteti
obligali sá anunlali dirigintele sau conducerea gcolii;

o dacá coPilul DVS Prezintá semne ale infecliei in timpul programului Ecolar, el va fi izolat,dupá care
sunteli anunlali, iar Dumneavoastrá aveti obligalia de a-l lua de la gcoalá;

o Pentru Prezen[a elevilor la Programul qcolar nu este necesar prezentareaunui test negativ de coronavirus,
in schimb dacá elevul a absentat din motive medicale intoarcerea in gcoalá este condilionatá de prezentarea
unei adeverinle medicale care precizeazácá elevul nu prezintá risc pentru comunitate I

Pentru informalii detaliate, alte intrebári vá rugám sá vá adresali diriginlilor.

Multá sánátate qi un an qcolar reu;it!
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A DIÁKOK FIGYBLunnnt

Az"APor Péter" Iskolaközpont Vezetőtanácsának 2020.09.09-i döntése érteImében iskolánkban a zöld
íbrgatókönyv szerint kezdődik a tanítás.

Az iskolai tevékenységen való résztvételhez a következő szabályok betartása szükséges:

Szeptember 14-én (hétfőn):

o minden diák számára kezdődik az iskola;

o az első iskolai nap programja 8:00-12:00 őraközt zajlik;

. az ünnepi viselet mellett mindenkinek kötelező a védőmaszk;

o az Ünnepi tanévnyitót az osztá|yfőnökök minden diák számára az osztáIyban tart|ák;

SzePtember 15-26.kőzőtt 2-eso sárga forgatókönyv szerint történik az iskolai oktatás

A SZÜLŐK FIGYELuÉnnt
o a IX-ik , osztályosok számára az őrák 8 órakor kezdődnek

A koronavírus-járvány ideje alatt a következő szabályok lépnek érvénybe:

o a szÜlők nem léPhetnek be az iskola területére csak előzetes bejelentkezés és igazgatőijóváhagyás
alapján;

o gyermekeiket csak aziskola kapujáig kísérhetik el;

' amennYiben gYermeke légúti megbetegedésben vagy bármilyen ferlőzéses betegségben szenved, ké{ük,
tartsa otthon;

o ha gYermekénél/családtagjainál koronavírusra jellernző tüneteket észlel, köteles értesíteni az
o sztályfőnököt/tanítót v agy az i sko l a vezető sé gét;

' amennyiben gyermekénél az iskolai idő alatt jelentkeznek fertőzési tünetek, akkor elkülönítőbe kerül. ezt
kÖvetően értesídük a szülőt, akinek kötelessége elvinni gyermekét az iskolából;

o a tanuló személYes iskolai jelenlétéhez nem szükséges előzetes koronavírus-teszt, ellenben, ha a gyerek a
tanítás ideje alatt bármilyen egészségügyi okból hiányzott, csak olyan orvosi igazolással kezdheti iiouu,
iskolába járást, amely bizonyitja, hogy a gyermek nem veszélyeztetia közösséget;

o szÜlői értesítés és beleegyezés nélkül egyetlen gyerek sem részesülhet semmilyen védőo ltásban az
iskolában.

Részletes tájékoződás/további kérdések érdekében forduljanak bizalommal az osztályíőnökhöz!

Y igy ázzunk magunkr a, v tgy áazunk egymásra !


