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Tisztelt Szülők! 

Az idei tanévkezdéssel kapcsolatosban szeretnénk Önöket tájékoztatni, amely időszak az idén 
jelentősen eltér a megszokottól a járványügyi óvintézkedések miatt. 
 
ELSŐ TANÍTÁSI NAP (szept.1-jén, kedd)  

Ünnepélyes TANÉVNYITÓT NEM TARTUNK!  

A tanulók az alábbi rendben gyülekeznek: 

- Beszédjavító tagozat:  osztálytermeikben gyülekeznek: 

- felsős évfolyamok:7.45 - 8.00 között.  
- alsós évfolyamok: 8.00 – 8.15 között 

 
Az előkészítősöket a pedagógusok várják az udvaron (egymástól távol állva), és kísérik 
a tantermekbe: 8.15 – 8.30 között 
 

- Értelmileg akadályozottak tagozata: udvaron gyülekeznek 7.45 - 8.00 között. 

- Fejlesztő iskolások: udvaron gyülekeznek 7.45 - 8.00 között. 

- Autizmussal élő gyermekek tagozata: udvaron gyülekeznek 8.00 – 8.15 között. 

Az udvaron gyülekező gyerekeket a kaputól legfeljebb egy szülő kísérheti a pedagógusokhoz, 
a kijelölt helyen várakoznak az udvaron. A tanterembe (hagyományainktól eltérően) nem 
kísérheti be gyermekét. Az első tanítási hét menetrendje megegyezik az első nap 
menetrendjével. 
 
Az első tanítási napon: 
- osztályfőnöki órák lesznek (közös játék, beszélgetés, házirend, higiénés szabályok, stb.). 
- a tankönyvek kiosztásra kerülnek. 
- ebéd nem lesz, az iskolatáskában legyen tízórai, innivaló.  
 

A gyermekekért a szülők azalábbi időpontokban jöhetnek: 
- előkészítős gyermekekért 11.45- 12 óráig, 
- alsó tagozatosokért és értelmileg akadályozottak tagozatára járó gyermekekért 

12 -12.15 óráig 
- felső tagozatosok, autizmussal élő gyermekek és fejlesztő iskolások 12.15 – től 

indulhatnak haza. 
 
A második tanítási naptól reggeli ügyelet biztosítunk 7 órától. 
 
 
AZ ELSŐ TANÍTÁSI HÉT  

Ebéd után javasoljuk elvinni az előkészítősöket, elsősöket a „beszoktatási” idő alatt. (Napközis 
felügyeletet természetesen minden délután biztosítunk 17 óráig.)  
 
A 2-4. évfolyamon délelőttönként órarend szerint zajlik az oktatás, de a délutáni tanítási órákról 
még hazavihetők a tanulók a „visszaszokási” idő alatt, az első héten.  
 
A második tanítási naptól a felső tagozat már órarend szerint dolgozik, minden tagozat. 
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TANÉV ELEJI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET  

Időpontjáról és helyszínéről az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket. 

 Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a járványügyi higiénés szabályokat maradéktalanul 
tartsák be az iskolába érkezéskor és belépéskor (kézfertőtlenítés, maszk használata), 
értekezlet alatt (távolságtartás)! 

 Minden családból csak egy szülő vegyen részt az értekezleten! 
 A szülői értekezletre kérjük szépen a gyermekekkel hazaküldött dokumentumokat 

kinyomtatni, majd kitöltve és aláírva szíveskedjenek elhozni!  
 

FONTOS TUDNIVALÓ  

 Az első tanítási nap reggelén a gyermekek hozzák magukkal a kitöltött „EGYÉNI 
ELLENŐRZŐ LAPOT” (Kézzel írt formában is elfogadjuk.) 

 A tanév első napjától SZÜLŐ AZ ISKOLA ÉPÜLETEIBEN ÉS UDVARÁN NEM 
TARTÓZKODHAT! (Kivéve a gyülekezését).  

 Gyermeküket iskolába érkezéskor nem kísérhetik be az épületbe csak udvarra. 
 Távozáskor a gyerekeket a pedagógusok osztályonként eltérő időpontokban kísérik a 

szülők számára kijelölt várakozási területig, portáig. 
 

Az első tanítási héten minden tagozaton az alábbi időpontok érvényesek: 

 az elsősöket 12.30- 13.00-ig, 
 a másodikosokat 13.00- 13.15-ig, 
 a harmadikosokat 13.15-13.30-ig, 
  a negyedikeseket 13.30-13. 45-ig 
  fejlesztő iskolásokat 12 órától vihetik haza.  

Természetesen 17 óráig ügyeletet biztosítunk. 
 

MÁSODIK TANÍTÁSI HÉTTŐL  

A gyerekeket szüleik az általuk megjelölt időpontban vihetik haza. 

(17 óráig természetesen ügyeletet biztosítunk). 

 

Mivel az intézmény területére a dolgozókon és tanulókon kívül mások csak indokolt esetben 
léphet be, aki ügyet kíván intézni, megteheti telefonon a titkárságon, vagy előzetes időpontot 
egyeztetve felkeresheti a titkárságot, a helyettest, és az intézményvezető is rendelkezésükre áll. 
Kérjük, az osztályfőnököket, tanítókat, szaktanárokat kizárólag telefonon vagy e-mailen 
keressék. Velük személyes találkozásra a titkárság nem tud időpontot egyeztetni. 
 
Lázas, beteg gyermek nem jöhet iskolába!  

Amennyiben az iskolában mutatja a betegség tüneteit, elkülönítjük a gyermeket és azonnal 
értesítjük a szülőt. 
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél a COVID-19 fertőzöttség vagy 
annak gyanúja áll fenn, haladéktalanul tájékoztassa erről az osztályfőnököt! Gyermek 
(bármilyen betegségen esett is át) kizárólag a közösségbe való visszatérést engedélyező orvosi 
igazolással járhat újra iskolába. 
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Intézményünkben minden tanulónak be kell tartania a járványügyi megelőző előírásokat! 
(Erről minden diákot részletesen tájékoztatunk az első tanítási napon.) Kérjük a tisztelt szülőket, 
hogy erre otthon is készítsék fel gyermekeiket! 
 

Mindezeket a döntéseket gyermekeik és az Önök védelmében hoztuk, betartásuk csak az Önök 
felelősségteljes együttműködésével lehetséges. Kérjük, legyenek partnerek, viseljék el a 
kényelmetlenséget és a rendkívüli helyzethez igazított iskolai szabályokat! 
 

Minden tanulónk, valamint családjaik számára jó egészséget, eredményes új tanévet kívánunk! 
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Cházár András EGYMI Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium  
 Simon Antal Tagintézménye 

2600 Vác, Naszály út 29. 
Tel: 27 / 518-910 

e-mail: titkarsag@simonantal.chazar.hu 
OM: 032652 

 
 

Egészségügyi ellenőrző lap  
Tanuló neve: …………………………………………………. 
TAJ száma:   ……………………………. 
OM azonosító:  …………………………. 
 
 

Járt-e a tanuló az elmúlt két hétben külföldön? 

 

Produkálja-e a tanuló a COVID-19 fertőzés tüneteit és ha igen, melyeket 

(igen/nem)? 

láz  

nehéz légzés  

száraz köhögés  

hasmenés  

fejfájás  

étvágytalanság  

fáradékonyság  

gyengeség  

 
 
 
Dátum: 
 

 
………………………….. 

        szülő/gondviselő aláírása 


