
 

 

 

 

Tisztelt Szülők, Gyerekek, Pedagógusok! 

 

VÁLTOZÁSOK 

Összevont szülői értekezletet nem tartunk. 

Az évfolyamok külön napokon és különböző időpontokban tartják 

az osztály szülői értekezleteket: 

 

Szeptember 01.  17.00 1.a 

    16.00 1.b 

Szeptember 02.  17.30 2.a 

    16.30 2.b 

Szeptember 03.  16.30 4.a 

    17.30 4.b 

Szeptember 04.  16.00 5.a 

    17.00 5.b 

Szeptember 07.  16.00 7.a 

    17.00 7.b 

Szeptember 08.  16.00 8.a 

    17.00 8.b 

Szeptember 09.  16.30 6.a 

    17.30 6.b 

Szeptember 10.  17.00 3.a 

    16.00 3.b 

 



AZ ISKOLÁBA ÉRKEZÉS ÉS TÁVOZÁS SZABÁLYAI!! 

A szabályok 2020.09.01-től lépnek érvénybe, kérjük a járványhelyzetre való 

tekintettel ezek szigorú betartását. 

Alsó tagozatosok a parkoló végében található hátsó kapun léphetnek be az 

iskolába, és tanítási nap végén ugyanitt távozhatnak. Kérjük a szülőket, 

akik autóval hozzák gyermeküket iskolába, vagy értük autóval jönnek, ők a 

főúton kialakított parkolókat használják a balesetek elkerülése érdekében. 

A gyermekek a beérkezés után a felső udvaron gyülekeznek. 

Felső tagozatosok kizárólag a főbejáratot használhatják be és kilépéskor. 

Beérkezés után az alsó udvaron gyülekeznek. 

Kézfertőtlenítőket helyezünk ki a bejáratoknál, melynek használata min-

denki számára kötelező belépéskor.  

A szülők gyermeküket csak a bejáratokig kísérhetik, valamint a tanítás vé-

geztével ott is várhatják. 

Kérjük, hogy csak halaszthatatlan vagy hivatalos ügyben és az előírt szabá-

lyok betartásával lépjenek be iskolánkba.  

( maszk viselése, fertőtlenítő használata ) 

Mellékelem az iskoláknak megküldött központi intézkedési tervet is. 

 

ELSŐ TANÍTÁSI NAP MENETRENDJE 

• Beérkezés mindenkinek az iskolába 7.45-ig. 

• 8.00 Alsós tanévnyitó ünnepély 

   Felső tagozatosoknak osztályfőnöki óra 

• 9.00 Felsős tanévnyitó ünnepély 

   Alsósoknak osztályfőnöki óra 

• Az első évfolyamosok 11.00-ig maradnak az iskolában, számukra 

napközit 15.00-ig biztosítunk. 



• A többi osztály a negyedik óra után mehet haza, napközi 16.00-ig 

lesz. 

 Első évfolyam: Szeptember 02-án 11.00-ig maradnak az iskolában, majd 

03-án és 04-én 12.00-ig. Napközi számukra 15.00-ig lesz.  

 

Változás esetén a www.labatlan.hu-n,  vagy iskolánk honlapján a 

www.labatlani-aranyisi.hu-n. tájékoztatok mindenkit. 

 

 

 

 

      Tisztelettel:  

        Schrenk Péter 

                                     Intézményvezető 

Lábatlan, 2020. 08. 27. 
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