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Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket a tanévkezdéssel kapcsolatos főbb információkról:
A tanévet a hagyományos nevelési-oktatási keretekben kezdjük meg, ugyanakkor az új koronavírus
okozta járványügyi helyzet miatt fel kell készülnünk a védekezésre és a megelőzésre.
Mellékelten küldjük
- az intézmény járványügyi intézkedési eljárásrendjét, amely az EMMI által a köznevelési
intézmények számára kiadott intézkedési terv alapján készült, valamint
- a szülői nyilatkozat formanyomtatványát.
Kérjük, hogy a nyilatkozat gyermekükre vonatkozóan kitöltött és aláírt példányát az
osztályfőnököknek adják, vagy juttassák el szeptember 3-ig. Akinek szüksége van nyomtatott
üres űrlapra, az jelezze az osztályfőnöknek.
Tanrend az első héten:
Az alsó tagozat 7:45-ig az iskolaudvaron gyülekezik. Az osztályok számára - az udvart felosztva külön területeket jelöltünk ki, erről az osztályfőnökök értesítik a szülőket. Az osztályok együtt
mennek fel az osztályterembe, illetve – ha esik az eső – egyenesen ide érkeznek a tanulók. Ez esetben
az elsős diákokat egy szülő kísérheti fel az első héten (az általános szabályok szerint maszkban). Az
általános iskola déli bejárata nyitva lesz, ahol portaszolgálatot működtetünk 7:00 órától.
Az alsósok az első tanítási napon ebéd után, jó idő esetén az udvaron tartózkodnak, őket onnan
vihetik el a szülők 13:00 órától. A piros aula átmenetileg (a tankönyvek kiosztásának lezárultáig) az
első héten zárva lesz. Kérjük, hogy e-mailben jelezzék az osztályfőnöknek, ha gyermeküket az első
napon 15:30 előtt szeretnék hazavinni. Ez különösen fontos abban az esetben, ha rossz idő esetén a
tanulók a napközi ideje alatt a tantermekben tartózkodnak. 15:30 után a gyerekek a gimnáziumi
aulában gyülekeznek.
A felső tagozat tanulói az általános iskola déli, vagy a gimnázium északi bejáratán keresztül
érkezhetnek az iskolába, a gyülekezés az osztálytermekben történik. Az első napon a tanítás számukra
12:45 órakor ér véget, ekkor mehetnek ebédelni külön beosztás szerint. Az új osztálytermek: 5. A:
33, 5. B: 34, 5. C: 35, 8. A: 107.
A gimnázium tanulói a gimnáziumi épület alsó két bejáratát használhatják. A 9. évfolyam az első
tanítási napon 8:00 órakor kezd, a 10.-11.-12. évfolyam számára a tanítás az első napon a második
tanórával kezdődik. Érkezés és gyülekezés a tantermekben 8:45-ig. Az új osztálytermek: 9. A: 201,
9. B: 202, 9. C: 209, 9. N: K106 (kollégium).
A tanév eleji szülői értekezleteket különböző időpontokban és módon (akár online, vagy írásos
tájékoztatás formájában) fogjuk lebonyolítani. Erről külön értesítjük a szülőket.

Kérjük, hogy olvassák el a mellékelt intézményi intézkedési eljárásrendet, amely a Házirenddel
együtt visszavonásig érvényes, és kérjük, hogy a fent megadott időpontig juttassák vissza a
kitöltött és aláírt szülői nyilatkozatokat.
A tankönyvek kiosztása az első és a második héten történik, a könyvtári állományba felvett
tankönyvek vonalkódot kapnak. A tanulók nevét a bepecsételt táblázatba be kell írni. Az ingyen
tankönyveket több évre kapjuk, kérjük kössék be őket, hogy valóban tartósak legyenek.
Kérem, hogy a helyzetre való tekintettel folyamatosan kövessék figyelemmel a MOZA-napló, a
honlap és az iskolai facebook bejegyzéseket, információkat, valamint az egyéb kommunikációs
csatornákat (e-mail).
A tanév rendjéről és az aktuális havi ütemtervekről a szokásos módon a honlapon találnak majd
tájékoztatást.
Egyéb fontos szabályok 2020.09.01-től:
- Kérjük, hogy minden tanulónál legyen maszk!
- A felső tagozat és a gimnázium tanulói, valamint az iskola dolgozói számára a maszk
viselése a tantermeken és a tanári szobákon kívül az intézmény egész területén (az
iskolaudvaron, folyosókon, az iskolai büfénél, az ebédlőben az étkezés megkezdéséig, valamint
utána) kötelező.
- Az iskola és a kollégium épületébe a szülők és más külsős személyek is csak maszkban
léphetnek be.
- A kézfertőtlenítés az épületekbe történő belépéskor mindenki számára kötelező.
Kézfertőtlenítők a belépési pontokon, illetve az épületek több pontján is ki lesznek helyezve.
- A maszk viselése minden tanulónak és dolgozónak jogában áll az intézmény területén (a
tantermekben és a tanári szobákban is).
- A gimnáziumi büfében történő vásárláskor a kitett jelzések szerinti távolságot kell tartani.
- Az általános megelőző szabályok betartására (pl. fertőtlenítés, kézmosás, szellőztetés)
különösen felhívjuk a tanulók, a dolgozók és az iskola épületeibe belépő szülők figyelmét. A
gimnázium épületében lévő Titkárság ügyfélfogadási rendje a szülők számára minden
tanítási napon 8:00 és 8:45, továbbá 14:30 és 15:30 óra között lesz. Kérjük, hogy ügyintézés
előtt ne az épületben várakozzanak!
- A kollégiumi beköltözésre vonatkozó szabályokat a kollégistákkal már tudattuk, a
kollégiumra vonatkozó egyéb szabályokat az eljárásrend tartalmazza.
Köszönöm megértésüket és együttműködésüket.
Pécs, 2020. augusztus 29.
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