
SZÜLŐK ÉS DIÁKOK FIGYELMÉBE                                 

 

A kézdiszentkereszti Trefán Leonárd Általános Iskola vezetősége értesíti a szülőket és tanulókat, hogy a 

jelenlegi koronavírus-járvány miatt tanintézményünk a sárga forgatókönyv szerint kezdi meg szeptember 

14-én a 2020-2021-es tanévet. Ennek értelmében az óvódások, a 0-IV. osztályosok és a VIII. osztályosok 

hagyományosan, teljes létszámmal járnak majd óvodába, illetve iskolába. Az V., VI. és VII. osztályos 

tanulók pedig heti rotációval tanulnak. Ezen osztályok egyik fele iskolába jár, másik fele pedig online 

oktatásban részesül. A csoportok tehát cserélik egymást. (Pl. az A csoport első héten iskolai oktatásban, 

míg a B csoport online oktatásban részesül. Második héten az A csoport otthonról kapcsolódik be online, 

a B csoport iskolába jön, és így tovább.) 

 

    Mindenki egészségének megőrzése, és a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében az 

intézmény vezetősége a következőkre hívja fel a figyelmet: 

1. Az iskolában/óvodában nincs lázmérés, az reggelente otthon a szülők feladata. 

2. Lázas, illetve náthás tüneteket produkáló gyerekeket ne küldjenek óvodába/iskolába. Ez esetben 

kérjük,  hogy a hiányzás okát jelentsék az óvónőnek/tanítónőnek/osztályfőnöknek! 

3. Az óvódások kivételével mindenkinek kötelező a szájmaszk viselése az iskola területén. 

4. Reggelente az iskolába érkezés a következő forgatókönyv alapján fog történni: 

a. Az alsó tagozatos diákok (0-IV. osztály) az óvoda felőli kapun léphetnek be az iskolába a következő 

órarend szerint: 

- IV. osztály 7,50-7,55 

- III. osztály 7,55-8,00 

- II. osztály 8,00-8,05 

- I. osztály 8,05-8,10 

- Előkészítő osztály 8,10-8,15 

b. Az V-VIII. osztályos tanulók a Főút felőli kaput használják a következő beosztás alapján: 

- V. osztály 7,40-7,45 

- VI. osztály 7,45-7,50 

- VII. osztály 7,50-7,55 

- VIII. osztály 7,55-8,00 

5. Az V-VIII. osztályos diákok az épületbe a jobb oldali bejáraton léphetnek be, és a bal oldalin (tanári 

felől) mehetnek ki az udvarra. 



6. Reggel kötelező az ajtóknál kihelyezett kézfertőtlenítők használata, illetve a cipők fertőtlenítése a 

lábtörlőn. 

7. A tanulók a számukra kijelölt padokban ülhetnek az osztálytermekben. 

8. A min. 1 méteres távolság betartása az iskola egész területén kötelező. 

9. Szülők nem léphetnek be az iskola területére csak előzetes bejelentkezés alapján.   

 

    A hagyományos tanévnyitó elmarad.  A hétfői nap programja 9-11 óra között zajlik. 

 

a. Az alsó tagozatos diákok (0-IV. osztály) az óvoda felőli kapun léphetnek be az iskolába a következő 

órarend szerint: 

- IV. osztály 8,50-8,55 

- III. osztály 8,55-9,00 

- II. osztály 9,00-9,05 

- I. osztály 9,05-9,10 

- Előkészítő osztály 9,10-9,15 

b. Az V-VIII. osztályos tanulók a Főút felőli kaput használják a következő beosztás alapján: 

- V. osztály 8,40-8,45 

- VI. osztály 8,45-8,50 

- VII. osztály 8,50-8,55 

- VIII. osztály 8,55-9,00 

 

Bélafalviaknak iskolabusz 8,45-kor indul a bélafalvi iskolától .  

 

    Bővebb információkért keressék az óvónőt/tanítónőt/osztályfőnököt! 

 

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!  

Köszönjük a megértésüket és az együttműködést! 

 

EGÉSZSÉGES ÉS SIKERES TANÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK! 

 

A Tréfán Leonárd Általános iskola vezetősége  


