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TANÉVKEZDÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt diákok, szülők ! 

           A Kézdivásárhelyi Református Kollégium Vezetőtanácsa a 2020. szeptember 8-i 

tanácskozásán a tanévkezdéssel kapcsolatosan a következő szabályok betartását fogadta el:  

a) Diákok figyelmébe ! 

Szeptember 14-én (hétfőn): 

• Az oktatás az 1-es, zöld forgatóköny szerint kezdődik, vagyis minden diák számára 

kezdődik a tanítás, minden diák részvételével 

• Az első iskolai nap programja 9.00-12.00 óra között zajlik 

• A fekete-fehér ünnepi öltözet és a védőmaszk viselése minden diák számára kötelező 

• A rövid ünnepi tanévnyitóra az iskola udvarán kerül sor. Az osztályok, osztályfőnökeik 

vezetésével, a számukra kijelölt helyen tartózkodnak, viselve a védőmaszkot és betartva a 

járványügyi szabályok által előírt távolságot 

• Az ünnepi tanévnyitó után, az osztályfőnökök vezetésével, meghatározott sorrendben, az 

osztályok diákjai bevonulnak az osztálytermekbe, betartva a járványügyi szabályokat  

(védőmaszk viselése, kézfertőtlenítés, távolsági szabályok, stb.).  

• Az osztálytermekben kiosztódnak 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 

Szeptember 15-26. között:  

• A 2-es, sárga forgatókönyv  szerint történik az iskolai oktatás  

• A IX.A, IX.B, XII.A, XII.B osztályok minden tanulója részt vesz az oktatási 

folyamatban 



• Szeptember 15-18.  között a X.A, X.B, XI.A és XI.B osztályok első csoportjába beosztott 

diákok személyesen vesznek részt az oktatási folyamatban, jelen vannak az iskolában, míg 

a fenti osztályok második csoportjába besorolt tanulók online oktatásban részesülnek. 

• Szeptember 21-26. között csere történik: a X.A, X.B, XI.A, XI.B osztályok második 

csoportjainak tagjai lesznek jelen az iskolában, míg  az első csoport tagjai részesülnek 

online oktatásban 

A szeptember 26. utáni  helyzetet a járvány alakulásának függvényében határozzuk meg utólag. 

Minden esetben fontos a járványügyi szabályok pontos és hatékony betartása ! 

 

b) Szülők figyelmébe ! 

A koronavírus-járvány ideje alatt a következő szabályokat kell betartani:  

• A szülők nem  léphetnek be az iskola területére, csak előzetes bejelentkezés és az igazgató 

jóváhagyása alapján, a járványügyi szabályok pontos betartásával. A bejentkezéseket az 

osztályfőnökök és az iskola titkársága irányába (tel. 0267-365045) kell közvetíteni 

• Amennyiben gyermeke légúti megbetegedésben vagy bármilyen fertőzéses betegségben 

szenved, kérjük, tartsa otthon gyerekét 

• Ha gyermekénél vagy bármely családtagjánál koronavírusra jellemző tüneteket észlel, 

köteles értesíteni az osztályfőnököt vagy az iskola vezetőségét 

• Amennyiben gyerekénél az iskolai idő alatt jelentkeznek fertőzési tünetek, akkor 

elkülönítőbe kerül, és ezt követően az osztályfőnök vagy az iskola vezetősége értesíti  a 

szülőt, akinek kötelessége elvinni gyerekét az iskolából 

• A tanuló személyes iskolai jelenlétéhez nem szükséges előzetes koronavírusteszt, 

ellenben, ha a gyerek a tanítás ideje alatt bármilyen egészségügyi okból hiányzott, csak 

olyan orvosi igazolással kezdheti újra az iskolába járást, amely bizonyítja, hogy nem 

veszélyezteti a közösségét 

• Szülői értesítés és beleegyezés nélkül egyetlen diák sem részesülhet semmilyen 

védőoltásban az iskolában.  

Részletesebb tájékozódás, kérdések esetében forduljanak bizalommal az 

osztályfőnökökhöz! 

 

Egészségben gazdag, eredményes, biztonságos tanévet kívánunk ! 


