
Kedves szülők és diákok! 

Szeretettel hívjuk a tanulókat a Dr. Gelei József Általános Iskola tanévnyitójára, melyet 2020. 

szeptember 14-én tartunk 9 órai kezdettel. A gyerekeket a tanító nénik és osztályfőnökök 

köszöntik a saját osztálytermeikben. Tisztelettel kérjük a szülőket (a jelen helyzetre való 

tekintettel), hogy az iskola bejáratáig kísérjék a gyerekeket, illetve a gyerekeknél legyen maszk. 

Köszönjük a megértést! 

Sajnos az idén a hagyományos tanévkezdés elmarad. Ebben a tanévben a jelen helyzetre való 

tekintettel, a következő óvintézkedéseket kell betartani az iskolában, az egészségünk megőrzése 

érdekében: 

Minden szülő iskolába  indulás előtt szemrevételezi a gyerek egészségi állapotát, megméri a 

gyerek hőmérsékletét, ha az 37,3C °-nál magasabb, abban az esetben a gyerek otthon marad, az 

intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek jöhet 

7,30-7,45-ig várjuk az V-VIII osztályos tanulókat 

7,45-8,00-ig várjuk az elemi osztályos diákokat. 

Az iskola épületébe a diákok a kijelölt útvonalakon jöhetnek be. A kapunál a szolgálatos tanár 

majd elmondja a további utasításokat. 

Iskolába érkezéskor kötelező a kézfertőtlenítő és fertőtlenítő szőnyeg használata. 

A diákok a további információkat az osztályfőnököktől, illetve tanítónéniktől kapják. 

Várunk sok szeretettel! 

 

Kedves óvodába jövő szülők, gyerekek! 

Örülünk, hogy újra találkozhatunk (szeptember 14-én, hétfőn). 

Sajnos az idén a hagyományos tanévkezdés elmarad. Ebben a tanévben a jelen helyzetre való 

tekintettel, a következő óvintézkedéseket kell betartani az óvodában, az egészségünk megőrzése 

érdekében: 

FELADATOK: 

1. Óvodába érkezés: 

a. Minden szülő óvodába indulás előtt szemrevételezi a gyerek egészségi állapotát, megméri a 

gyerek hőmérsékletét, ha az 37,3C °-nál magasabb, abban az esetben a gyerek otthon marad, az 

intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek jöhet. 

b. - 7, 30- 8,00-ig érkezhetnek a nagy csoportos gyerekek 

- 8,00-8,30-ig a közép csoportos gyerekek. 

- 8.30-9,00-ig a kis csoportosok. 

c.- a nagy és közép csoportos szülők az óvoda bejárati ajtójáig kísérhetik a gyerekeket, ahol az 

óvodai személyzet fogadja . 



d.-a kis csoportos szülők az első két hétben bekísérhetik a gyerekeiket a kijelölt útvonalon a 

folyósóra, betartva az 1 m fizikai távolságot –egyszerre két szülő tartózkodhat a folyósón. 

Javasolt a bejáratnál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata. 

e.-mindenkinek kötelező betartani az 1m fizikai távolságot, valamint a felnőtteknek 

hordani a maszkot. 

d.-tilos otthonról hozni személyes tárgyakat, játékokat. 

2. Étkezés: 

-a tízórait a szülő lehetőleg étkező dobozba rakja becsomagolva szalvétába, valamint innivalót 

(tea, víz) és műanyag poharat is tegyen az óvodás táskába. 

3. Hazamenetel: - a gyerekeket az óvodai személyzet átadja a szülőknek a bejárati ajtónál: 

- 12,00-12,10-óráig a kis csoportosokat 

- 12,10-12,20 a közép csoportosokat 

- 12,20-12,30-óráig a nagy csoportosokat. 

4. Óvodai felszerelés: -a kötelező felszerelés listáját minden gyerek megkapja első nap, amit az 

első két hétben kell felhozni.Bővebb felvilágosítást, kedden du.17-órai kezdettel tartandó szülöi 

megbeszélésen adunk, az óvoda udvarán. 

5. Az orvosi igazolás a családorvostól csak a kis csoportos gyerekeknek szükséges. 

Mindenkinek könnyű óvodakezdést és csodás évet kívánunk! 

Várunk sok szeretettel, az óvónénik! 

 


