
Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! 

 

Közeleg az új tanév. Hiszem, hogy a járvány ellenére sikerült kipihenni magatok, és friss erővel 

és lendülettel láttok majd a tanuláshoz. 

Engedjétek meg, hogy ezuttal iskolánk honlapján szólítsalak és hívjalak meg benneteket e 

csodás utazásra, valamint közöljek néhány lényeges tudnivalót. 

A 2020/2021-es tanévet a Szlovén Oktatási Minisztérium, a SZKOI, valamint a SZEI 

 B-modellje alapján kezdjük. Az iskolába csak egészséges tanulók és alkalmazottak léphetnek 

be. Figyelembe vesszük az említett intézmények útmutatóit, melyek alapján különböző 

protokollt is kidolgoztunk, s ezeket az alkalmazottakkal, a tanulókkal és szülőkkel is 

ismertetjük. Az iskola helyiségeibe csak a tanulók és az alkalmazottak léphetnek be. Emiatt a 

szülők szíves elnézését kérjük. 

Az iskolába lépéskor kötelező a tanulók kézmosása, valamint a köhögési  és tüsszentési etikett 

betartása. Továbbá a javasolt távolságtartásra is szoktatjuk a tanulókat. Egyéb információval a 

közeljövőben szolgálunk. Tisztelettel kérjük a szülőket és a tanulókat, hogy rendszeresen 

látogassák az iskola honlapját, ahol az új tanévvel kapcsolatos értesítések is elérhetőek lesznek. 

 

TANÉVNYITÓ 

A tanévnyitó a 2-9. osztályos tanulók számára 2020. szeptember 1-jén, kedden 7.45-kor 

kezdődik. A tanulók reggel, osztályonként, az iskola előtt gyülekeznek. Kötelezően hozzanak 

magukkal iskolapapucsot. A 7-9.-es tanulók az iskolában, kivéve az osztályban,  maszkot 

viselnek. Kérjük, a szájmaszkot vagy a kendőt, sálat szintén hozzák magukkal. Az első tanítási 

nap órarend szerint folyik. EZEN A NAPON NINCS EBÉD ÉS NAPKÖZI. HAZAUTAZÁS 

12.15-KOR. 

 

UTAZTATÁS 

Az illetékes intézmények javasolják, hogy a tanulók gyalog, vagy kerékpárral, illetve 

személyautóval utazzanak iskolába. Az iskola idén is iskolabusz segítségével szervezi meg a 

tanulók utaztatását (az iskolabuszon kötelező a szájmaszk viselése). Mert az új iskolakombi 

még nem érkezett meg, kérem,  ne számítsanak a kombival való utaztatásra. Az iskolabusz a 

szokott menetrend szerint indul. 

 

ÉTKEZÉS 

- A tanulók a tízórait a saját osztálytermükben fogyasztják el. 

- Az ebédet a tanulók az ebédlőben, csoportonként fogyasztják el. 

 

 

 

 



NAPKÖZI 

Az első iskolai napon nincs napközi, a többi tanítási napon pedig órarend szerint 15.30-ig tart 

a napközis foglalkozás. 

Bővebb tájékoztatással utólag szolgálunk. 

Kívánom, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a Göntérházi KÁI biztonságos és egészséges 

tanulási környezetéért! 

 

                                                                                              Šebjanič Valerija, igazgatónő 

 

                              


