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Kedves Refisek, diákok és szülők!
Isten iránti hálával kezdjük a 2020-2021-es iskolai évet, zöld forgatókönyv szerint,
hagyományos formában, szigorúan betartva a biztonsági előírásokat. Osztályfőnökök, tanítók,
óvónők részletesen tájékoztatják a szülői közösségeket, diákokat az óvintezkedésekről, be- és
kijárási útvonalakról, a tanévkezdés menetéről, az online tanítási platformhoz való csatlakozás
lehetőségéről.
Kérjük a szülőket és diákokat, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az iskolakezdési
tájékoztatót és tartsák be az előírt ajánlásokat!
ISKOLAKEZDÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a koronavírus járvány idején oktatói-nevelői munkánk
során megvédjük diákjaink és pedagógusaink egészségét. Ennek érdekében a Református
Kollégium intézményeiben a 2020-2021-es tanévben az alábbi védekezési szabályok
érvényesek:
➢ Maszk viselése kötelező az iskola épületében.
➢ Az intézmény épületeiben a diákok a kialakított közlekedési útvonalakat mindvégig
kövessék.
➢ Érkezéskor kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítők és fertőtlenítő szőnyegek használata.
➢ A diákoknak mindenhol kerülniük kell a torlódások, a zsúfoltság kialakulását, tartsák be a
kötelező távolságot (1,5 méter).
➢ A tantermekben, sportteremben, étkezdében használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket
és minél gyakrabban mossanak kezet.
➢ Kerüljék a gyakran használt felületek megérintését (kilincsek, lépcsőkorlátok), más
tanulók taneszközeinek használatát.
➢ A diákok tartózkodjanak minél kevesebbet a folyósókon és közösen használt
területeken. Nem szabad egymás tantermébe átjárni!
➢ Szülők csak előzetes bejelentkezés esetén jöhetnek be az iskola területére.
➢ A szülők az iskola kapujáig kísérhetik a gyerekeket.
➢ Hibrid, vagy online oktatásra való áttérés esetén a diákok órarend szerinti időpontban
csatlakoznak az online tanórákhoz (Google Tanterem).

! A diákok otthon maradnak, nem jönnek iskolába, ha a szülők az alábbi tüneteket
észlelik gyerekeiknél:
▪ láz
▪ köhögés

▪
▪
▪
▪
▪
▪

torokfájás
légzési nehézségek
a szaglási vagy ízlelési érzet elvesztése
izomfájdalmak
az orr váladékozása
hasmenés.

Ebben az esetben a szülő jelzi a gyereke hiányzását az osztályfőnöknek, tanítónak,
óvónőnek és telefonon veszi fel a kapcsolatot a családorvossal, aki a további teendőkről
dönt.
Amennyiben iskolai idő alatt jelentkeznek fertőzési tünetek a gyerekeknél, az iskolaorvos
vagy egészségügyi személyzet felügyelete mellett elkülönítő helyiségbe kerülnek, azt
követően pedig értesítjük a szülőket.

Évnyitó istentiszteletünket ebben az évben, hogy egészségünket óvjuk, két részre
oszolva tartjuk a Vártemplomi imaház udvarán:
•

az előkészítő, az V. és a VIII. osztályok számára –
2020. szeptember 13-án, vasárnap, 18 órától

•

líceumi tanulóink számára –
2020. szeptember 14-én, hétfőn, 10 órától.
Ne feledkezzünk meg a maszk viseléséről és a távolság betartásáról!

Az első iskolai nap a következőképpen alakul:
Óvoda:
8,30 órától szeretettel várják az óvónők a kisgyerekeket
Elemi:
9-11 óra között tart a foglalkozás
Gimnázium: 9 órától osztályfőnöki óra
Líceum:
11 órától osztályfőnöki óra

Felkérjük a diákokat és szülőket, figyelmesen tanulmányozzák át az iskolakezdési
tájékoztatót, amit közzétettünk az iskolánk honlapján.
Jó egészséget, kitartást és sikeres új tanévet kívánunk mindenkinek!

