
Kedves Szülők! 

  

Először is HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM, hogy a 2020. március 16. óta kialakult nehéz helyzetben 

mindig partnerként tudtunk együttműködni!  

 

    A világjárvány miatt a következő napokban egy igen összetett évkezdés elé nézünk. Tudom, 

hogy mindenkiben sok kérdés felmerül! Nagyon bízom megértésükben, türelmükben és 

jószándékú hozzáállásukban! 

  

A személyes, közös évnyitóra jelen egészségügyi helyzetben sajnos nincs lehetőség, de aki 

teheti, tagozati szinten bekapcsolódhat a Liturgiába az alábbi időpontokban: 

 9:00 alsó tagozat 

 10:45 felső tagozat 

https://hd.gorogkatolikus.hu/media-elo-kozvetites 

 

A jelen helyzetben számos fontos információt szeretnék biztonságunk érdekében Önökkel 

megosztani: 

 Minden tanuló rendelkezzen saját, monogrammal ellátott maszkkal. Abban az esetben, 

ha valaki szeretne, az osztályfőnökök segítségével rendelhet maszkot, ami 30 napig 

védettséget nyújt, ára 500 ft.  

Kérjük, figyeljenek a maszkok kellő, akár napi szintű fertőtlenítésére is! 

 A gyerekektől (a szünetek ideje alatt is) a folyosón kérjük a maszk használatát. 

 A beérkezés az iskolába 4 ponton, a kijelölt útvonalakon lehetséges. Ezeket jól látható 

módon jelöltük az intézményen. Beérkezéskor hőmérés és kézfertőtlenítés történik 

pedagógus kollégák segítségével.  

 Az étkezések befizetése még szeptember hónapban, a megfelelő előírásokat betartva 

személyesen történik a gazdasági irodában, de október hónaptól törekszünk az 

átutalással történő befizetés lehetőségének bevezetésére. 

 Az EKRÉTA bevezetése folyamatosan zajlik, a későbbi belépéshez szükséges adatokat 

az osztályfőnökök fogják elküldeni elektronikus úton minden tanulónak és szülőnek. Az 

átállás időszaka alatt megtartjuk a papíralapú ellenőrzőket is. 

 Kérjük a kedves Szülőket, hogy az intézménybe csak halaszthatatlan ügy miatt 

fáradjanak be, lehetőség szerint egyeztetett időpontban! 

https://hd.gorogkatolikus.hu/media-elo-kozvetites


 Az étkezést - a biztonsági alapelveket betartva - az osztálytermekben biztosítjuk 

gyermekeik számára. 

 A korábban tervezett délutáni 15 óráig tartó kötelező bent tartózkodást az első két 

hétben felfüggesztjük. Ebben a két hétben lehetséges a szakkörökre, 

felzárkóztatókra való jelentkezés is.  

A délutáni elfoglaltságok indítását szeptember 15-től tervezzük! 

 

 

Ezeket az intézkedéseket azért vezetjük be, hogy gyermekeik számára a lehető 

legbiztonságosabb környezetet tudjuk biztosítani a nevelés-oktatás folyamatában. 

 

Megértésüket köszönjük! 

 

 

Tisztelettel:  

 

Dr. Baloghné Tóth Ibolya 

        Intézményvezető 


