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Tisztelt Szülők! 

 

 

I. 145/2021 (III.27.) Korm. rendelet és a 12/2021 (IV.16.) EMMI határozat alapján:  

2021. május 10. napjától a felső tagozat 5-8. évfolyamán is visszaáll a jelenléti oktatás.  

 

Minden tanulónkat szeretettel várjuk intézményünkben! 

 

1. Teljes órarenddel, „A” héttel kezdünk. 

2. Az 1. és 2. évfolyamon tanórai keretek között úszásoktatás nem lesz. 

3. A nevelés-oktatás zavartalan és biztonságos folytatása érdekében továbbra is érvényben van 

az intézmény 2020/21-es tanévre készített járványügyi, készenléti intézkedési terve 

módosításokkal együtt. 

 

Felhívnám a figyelmet a következőkre:  

 

3.1 Az iskolába csak egészséges gyerekek léphetnek be, ezért figyeljék gyermekeiket és 

bármilyen betegségtünetet produkálnak, jelezzék háziorvosuknak és tartsák őket otthon!  

3.2 A jelenléti oktatásból szülői kérelemre csak azok a tanulók maradhatnak távol, akik 

vírusfertőzés szempontjából különösen veszélyeztetett csoportba tartoznak és erről orvosi 

igazolással rendelkeznek. (20/2012 (VIII.31) EMMI rend. 58.§ (2)) A nem betegséggel 

kapcsolatos hiányzás igazolását a szülők továbbra is csak előzetes intézményvezetői 

engedéllyel kérhetik. 

3.3 Amennyiben COVID-ra utaló vagy COVID-os helyzettel kapcsolatos problémákkal 

találkoznak a családban, jelezzék az iskolának is telefonon (56/511-050) vagy emailben 

(titkarsag@szegoszolnok.com).  

3.4 Továbbra is szükség van rendszeres fertőtlenítésre, kötelező a testhőmérséklet-mérés, a 

távolságtartás. 

3.5 A járványügyi helyzetre való tekintettel a maszk használata a közösségi terekben 

mindenkinek kötelező, 5-8. évfolyamig az osztályteremben is, mentesítve azon tanulókat, 

akikkel a törvény egészségügyi okokból kivételt tesz. (Az alsó évfolyamokon erősen ajánlott.) 
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3.6 Az intézménybe való érkezés és távozás a korábban kialakított rendszer szerint működik.  

3.7 Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, 

illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából, mely 

programhoz szükséges az intézményvezető meghívása, aláírása. 

3.8 Az intézmény előtti közterületen várakozó szülő vagy kísérő továbbra is köteles maszkot 

viselni.  

4. Kérjük, hogy az oktatásra kiosztott digitális eszközöket (tablet) Érsek Gábor 

rendszergazdának adják le a szülők. Az átvétel 2021.05.10..,05.11. és 05.12-én 7:30 és 15:30 

között történik. A kiadott eszközök mellett az átvételi dokumentumot is szíveskedjenek 

magukkal hozni. (A tanulóktól nem áll módunkban visszavenni a tabletet.) 

5. Az étkezésről a megszokott módon tájékozódhatnak:  

 az iskola honlapján https://szegoszolnok.com,  

 az étkezési Facebook csoportban: Szegő Gábor ÁI étkezés 

 kérdéssel Spanberger Györgynéhez fordulhatnak a 06-20-239-9824-es telefonszámon vagy 

a spanbergerne.andrea@gmail.com e-mail címen 

 

II. Az emberi erőforrások minisztere 22/2021.(V.7) EMMI határozata alapján: 

 

1. Tanulmányi kirándulás vagy más tanítási órán kívül szervezett program a tanítási év zárásáig 

csak osztályonként, és csak egy napos formában szervezhető, ottalvás nélkül valósítható meg. 

2. Ballagási ünnepség, tanévzáró ünnepély 2021. május 25-ig nem szervezhető, ezt követően a 

megszervezésükre a rendezvényekre vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kerülhet sor. 

 

Minden kedves szülőnek köszönjük eddigi türelmét, megértését, segítségét! Továbbra is 

számítunk támogató együttműködésükre. 

 

Szolnok, 2021. 05.07. 

                                                      

 

Kalmárné Szász Julianna 

                                                             intézményvezető 
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