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Tisztelt Szülők!
Az alábbiakban a közelgő tanévzárással,
kapcsolatosan tájékoztatjuk Önöket.

bizonyítványosztással,

ügyeleti

renddel

A rendeleti felhatalmazásnak megfelelően intézményünk 2020. június 2-án (kedden) nyit,
illetve fogadja az ügyeletre előzetesen jelentkező diákokat. Az ügyeletre jelentkezett diákok,
illetve szüleik részére jelen dokumentum mellékleteként külön tájékoztató is készült.
Az intézménybe történő belépés szabályai:
- Az iskola főbejárata lépcsőházi átépítés miatt le van zárva.
- Oldalbejárat: Felnőtt látogatók részére megnyitott ajtó. Belépés a kihelyezett
kézfertőtlenítő használatát követően, maszkban lehetséges.
- Hátsó bejárat (tornatermi folyosó): a tanulók számára megnyitott ajtó. Belépés a
kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően, és kérjük a maszk használatát.
Ügyeleti rend:
- Az intézmény dolgozói korlátozás nélkül beléphetnek az intézmény területére.
- A munkaviszonyban nem álló felnőttek, illetve szülők számára biztosított fogadónap
június során a szerdai nap 8 és 16 óra között. Ettől eltérő időpontban történő
ügyintézés előzetes időpontegyeztetés alapján lehetséges.
- Ügyeletet kérő diákok 7:30 és 17 óra között tartózkodhatnak külön engedély nélkül az
intézmény területén. Ügyeletre kijelölt tantermek: Ü2 és 26. (hátsó folyosó). Ezen
kívül előre megbeszélt, egyeztetett időpontban érkezhetnek diákok az intézmény
területére.
- Június 15. és 26. között ügyeletet igénybe vevők létszámát ismét online felületen
fogjuk felmérni. Kérjük a kérdőív kitöltésére biztosított határidő pontos betartását!
Tanévzárás, bizonyítványok átadása:
- A diákoktól való elköszönésre, illetve a bizonyítványok átadására évfolyamonként
külön-külön idősávot biztosítunk, melyet zártkörűen, csak a diákok részvételével
tartunk, elsődlegesen az udvar lekordonozott területén (viacolor). Az évfolyamok
számára meghirdetett időpontok az alábbiak:
o Június 15. 10:30 óra – tantestületünk, illetve kijelölt 7. osztályos tanulók
ünnepélyes záróáhítat keretében búcsúznak nyolcadikosainktól, valamint
átadásra kerülnek a bizonyítványok. Az alkalmon fényképek készülnek, illetve ezt
követően osztályfényképezés történik. Igény esetén osztályonként egy-egy szülőt
is beengedünk (maszk használata mellett), aki felvételeit megosztja az
osztályközösséggel. Ennek szervezését a Szülői Közösség intézi. A fotózást az
intézmény biztosítja. Esőnap: június 18. 10:30 óra.
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o Június 16.
9 óra – 5. évfolyam tanévzáró bizonyítványosztás
10:30 óra – 6. évfolyam tanévzáró bizonyítványosztás
12 óra – 7. évfolyam tanévzáró bizonyítványosztás
16 óra – 3. évfolyam tanévzáró bizonyítványosztás
17:30 óra – 4. évfolyam tanévzáró bizonyítványosztás.
o Június 17.
16 óra – 2. évfolyam tanévzáró bizonyítványosztás
17:30 óra – 1. évfolyam tanévzáró bizonyítványosztás.
Eső esetén az osztályok két-két csoportra bontva, tantermekben kapják meg a
bizonyítványukat.
Tanulmányaikat középiskolában folytató diákok tankönyvtári, illetve kölcsönzött
könyveinek, illetve diákigazolványainak leadása, ideiglenes diákigazolvány kiadása a 3-as
tanteremben:
- 2020. június 12-én (pénteken) az osztályfőnökök által kiküldött időpontban 9 és 14 óra
között.
A többi diák tankönyvtári könyveinek leadásáról külön küldenek értesítést, idősávot az
osztályfőnökök.
Erős vár a mi Istenünk!
Üdvözlettel:
Budapest, 2020. május 28.

Erdészné Nagy Éva sk.
igazgató

Melléklet: ügyeletet igénybe vevő diákok, illetve szüleik számára
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Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy gyermekük részére az ügyeletet a 26-os és az Ü2 terembe
szervezzük délelőtt 1-2. és 3-4. évfolyam bontásban, délután pedig összevont csoportban,
játékkal az udvaron.
A délelőtt közös ismétléssel, tanulással telik, délután pedig elsődlegesen játékfoglalkozásokat
biztosítunk. A tanuláshoz kérjük, hogy gyermekeik részére az első napon hozzák be
tanszereiket (tankönyvek, munkafüzetek, füzetek, tolltartó) valamennyi tantárgy
vonatkozásában (testneveléshez felszerelést nem kérünk). A taneszközöket a gyerekek a nap
végén az iskolában hagyják és csak június 12-én kell azt hazavinniük.
A gyermekek napirendje:
-

8:30 óra: reggeli (3x-i étkezésre befizetett gyermekek közösen az ebédlőben)
8:30 – 12:30 óráig: közös ismétlés, tanulás, gyakorlás
12:30 óra: ebéd
13 – 17 óráig szabad játék az udvaron (időjárás függvényében)
16 óra: uzsonna.

A gyermekek a hátsó ajtó felől érkeznek. A szülő a gyermeket az ajtóig kísérheti. Belépéskor
minden esetben kötelező a kézfertőtlenítő használata, esetenként hőmérsékletet mérünk
(homlok-hőmérővel). Kérjük, hogy gyermekénél legyen szájmaszk, illetve papírzsebkendő!
Kérjük, beszélje át gyermekével, hogy lehetőséghez mérten társaival és tanítókkal a
távolságtartást próbálja tartani, tilos az ölelkezés, puszilkodás. Amennyiben gyermekén
hőemelkedést, köhögést észlel, kérjük, hogy arról haladéktalanul értesítse az iskolát és ne
hozza ügyeletre gyermekét!
Kérjük, hogy az első napon a mellékelt nyilatkozatot kitöltve és aláírva szíveskedjen magával
hozni és a gyermek átadásakor azt a fogadó személyzetnek átadni szíveskedjen!
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Nyilatkozat
ügyeletet kérő szülők részére

Alulírott

................................................................

(név),

mint

..................................................................... (kiskorú gyermek neve) a Podmaniczky Evangélikus
Általános Iskola ...................... osztályos tanulójának törvényes képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy gyermekem és a vele egy háztartásban élő személyek nem szenvednek a
koronavírus tüneteire jellemző lázas, köhögéses, izomfájdalommal járó megbetegedésben.
Kijelentem, hogy gyermekem, és a vele egy háztartásban élő személyek a jelen nyilatkozat aláírását
megelőző 14 napban nem tartózkodtak külföldön, velük szemben hatósági házi karantén elrendelése
nincs.
A köznevelési intézmény dolgozóinak, valamint a többi gyermek és családja egészségi állapotának
megőrzése érdekében vállalom, hogy amennyiben a fenti nyilatkozatomban foglalt bármely
körülményben változás áll be, azt haladéktalanul jelzem az intézményvezető részére, és gyermekem
otthoni felügyeletéről gondoskodom.

Budapest, 2020. ........................................
A törvényes képviselő olvasható neve: .............................................
A törvényes képviselő aláírása: ..................................................
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