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A DIÁKOK FIGYELMÉBE! 

A Kőrösi Csoma Sándor Líceum Vezetőtanácsának 2020. 09.09-i döntése értelmében iskolánkban a 

zöld forgatókönyv szerint kezdődik a tanítás. 

Az iskolai tevékenységen való  résztvételhez a kövtkező szabályok betartása szükséges: 

Szeptember 14-én (hétfőn): 

 minden diák számára kezdődik az iskola; 

 az első iskolai nap programja 8.00-11.00 óra közt zajlik; 

 az ünnepi viselet mellett mindenkinek kötelező a védőmaszk; 

 az ünnepi tanévnyitót az osztályfőnökök  minden diák számára az osztályban tartják; 

 a második féléves tananyag ismétlése és elmélyítése érdekében a tankönyveket október 16-

ig minden diák magánál tartja. 

A SZÜLŐK FIGYELMÉBE! 

 a II-IV osztályosok számára az órák 8 órakor kezdődnek,  az előkészítősök és  az első 

osztályosok 8,30-kor kezdik az oktatást 

 szeptember 14-21 között az I.B osztályosok online beszélgetnek a tanító nénivel 

A koronavírus-járvány ideje alatt a következő szabályok lépnek érvénybe: 

 a szülők nem léphetnek be az iskola területére csak előzetes bejelentkezés és igazgatói 

jóváhagyás alapján; 

 gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik el; 

 amennyiben gyermeke légúti megbetegedésben vagy bármilyen fertőzéses betegségben 

szenved, kérjük, tartsa otthon; 

 ha gyermekénél/családtagjainál koronavírusra jellemző tüneteket észlel, köteles értesíteni az 

osztályfőnököt/tanítót vagy az iskola vezetőségét; 

 amennyiben gyermekénél az iskolai idő alatt jelentkeznek fertőzési tünetek, akkor 

elkülönítőbe kerül, ezt követően értesítjük a szülőt, akinek kötelessége elvinni gyermekét az 

iskolából; 

 a tanuló személyes iskolai jelenlétéhez nem szükséges előzetes koronavírus-teszt, ellenben, 

ha a gyerek a tanítás ideje alatt bármilyen egészségügyi okból hiányzott, csak olyan orvosi 

igazolással kezdheti újra az iskolába járást, amely bizonyítja, hogy a gyermek nem 

veszélyezteti a közösséget; 

 szülői értesítés és beleegyezés nélkül egyetlen gyerek sem részesülhet semmilyen 

védőoltásban az iskolában 

Részletes tájékozódás/további kérdések érdekében forduljanak bizalommal az 
 

osztályfőnökhöz/tanítóhoz. 
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!  


