
ISKOLAKEZDÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Kriza János Általános Iskola Vezetősége a következő szabályok betartására hívja 
fel a figyelmet: 
 
A DIÁKOK FIGYELMÉBE! 
Szeptember 14-én (hétfőn): 
• az 1-es (zöld) forgatókönyv szerint minden diák számára kezdődik az iskola; 
• az első iskolai nap programja 9.30-12:00 óra közt zajlik; 
• az intézmény területére a felső tagozatos tanulók 7:30-tól 8:00-ig érkezhetnek, az alsó 
tagozatos tanulók pedig 8:00-tól 8:30-ig. 
• az ingázó tanulók a beszállítási sorrendet megkapják az osztályvezetőtől 
• mindenkinek kötelező a védőmaszk viselése; 
• minden diák a saját osztályában marad; 
 
A SZÜLŐK FIGYELMÉBE! 
A koronavírus-járvány ideje alatt a következő szabályok lépnek érvénybe: 
• a szülők nem léphetnek be az iskola területére csak előzetes bejelentkezés és 
igazgatói jóváhagyás alapján; 
• gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik el; 
• amennyiben gyermeke légúti megbetegedésben vagy bármilyen fertőzéses betegségben 
szenved, kérjük, tartsa otthon; 
• ha gyermekénél/családtagjainál koronavírusra jellemző tüneteket észlel, köteles 
értesíteni az osztályfőnököt/tanítót vagy az iskola vezetőségét; 
• amennyiben gyermekénél iskolai idő alatt jelentkeznek fertőzési tünetek, akkor 
elkülönítőbe kerül, ezt követően értesítjük a szülőt, akinek kötelessége elvinni 
gyermekét az iskolából; 
• 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 újra az iskolába járást, amely bizonyítja, hogy a 
gyermek nem veszélyezteti a közösséget; 
• szülői értesítés és beleegyezés nélkül egyetlen gyerek sem részesülhet semmilyen 
védőoltásban az iskolában 
 
 
Részletes tájékoztatásért/további kérdések érdekében forduljanak bizalommal az 
osztályfőnökhöz/tanítókhoz 
Egészségben gazdag tanévet kívánunk! 
 

 

 



ISKOLAKEZDÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Kriza János Általános Iskola Vezetősége a következő szabályok betartására hívja 
fel a figyelmét a középajtai Benkő József Iskola tanulóinak és szüleiknek: 
 
A DIÁKOK FIGYELMÉBE! 
Szeptember 14-én (hétfőn): 
• az 1-es (zöld) forgatókönyv szerint minden diák számára kezdődik az iskola; 
• az első iskolai nap programja 11:00-13:00 óra közt zajlik; 
 
A középajtai iskola felújítási munkálatai miatt az I. félévben az oktatási tevékenység: 
• az előkészítő, I. és II. osztályoknak az óvóda épületében folyik  
• a III.-IV. osztály a megszokott helyén marad  
• a felső tagozatos osztályoknak a régi iskola épületében illetve a kántori lak egyik 
termében lesz  
• a régi iskola épületébe külön bejárást biztosítunk az alsó tagozatos és a gimnáziumi 
osztályoknak. 
• mindenkinek kötelező a védőmaszk viselése; 
• minden diák a saját osztályában marad; 
 
A SZÜLŐK FIGYELMÉBE! 
A koronavírus-járvány ideje alatt a következő szabályok lépnek érvénybe: 
• a szülők nem léphetnek be az iskola területére csak előzetes bejelentkezés és 
igazgatói jóváhagyás alapján; 
• gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik el; 
• amennyiben gyermeke légúti megbetegedésben vagy bármilyen fertőzéses betegségben 
szenved, kérjük, tartsa otthon; 
• ha gyermekénél/családtagjainál koronavírusra jellemző tüneteket észlel, köteles 
értesíteni az osztályfőnököt/tanítót vagy az iskola vezetőségét; 
• amennyiben gyermekénél iskolai idő alatt jelentkeznek fertőzési tünetek, akkor 
elkülönítőbe kerül, ezt követően értesítjük a szülőt, akinek kötelessége elvinni 
gyermekét az iskolából; 
• 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 újra az iskolába járást, amely bizonyítja, hogy a 
gyermek nem veszélyezteti a közösséget; 
• szülői értesítés és beleegyezés nélkül egyetlen gyerek sem részesülhet semmilyen 
védőoltásban az iskolában 
 
Részletes tájékoztatásért/további kérdések érdekében forduljanak bizalommal az 
osztályfőnökhöz/tanítókhoz 
Egészségben gazdag tanévet kívánunk! 



 


