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- Bejáró tanulóink a szeptember elsejétől életbelépő menetrendet az iskola web lapján találják meg.
Az iskolajáratot minden tanuló térítés nélkül veheti igénybe, de támogató adományaikat köszönettel
fogadjuk, melyet az iskola számlájára lehet utalni, vagy személyesen a titkárságon felajánlani. Az
iskolajáraton a maszk viselése minden tanulónak kötelező, de kérjük, helyi tanulóink táskájában is
legyen maszk szükség esetére.
- Kedves Gyerekek! Az első tanítási napon, tehát kedden az osztályfőnöki órák után a nap az órarend
szerint folytatódik. Akik még nem vették át, a keddi órák keretében kapják meg tankönyveiket,
valamint az órarendet. Ne feledkezzetek meg, elsősök esetében a szülő által is aláírt bizonyítványotok
leadásáról sem, ezt a magvető napon, vagy a hét folyamán mindenképpen hozzátok be, és kérjük,
adjátok le osztályfőnökötöknek!
- A tanévkezdésre az előírásoknak megfelelően az intézmény takarítása, fertőtlenítése megtörtént. A
nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a
NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
- A tanulószoba, napközi és természetesen az igényelt étkezések is az első tanítási naptól, tehát
szeptember elsejétől vehetők igénybe. Az étkezések lemondását lehetőség szerint a hiányzást
megelőző nap déli 12 óráig szíveskedjenek jelezni személyesen a titkárságon, vagy telefonon a 470070-es számon.
- A napközit, tanulószobát, ill. étkezést igénylő nyilatkozatot, kérem, a magvető napon leadott
nyilatkozaton jelezze, hogy számára is le tudjuk adni a konyhára az első tanítási napra az étkezési
igénylést.
- Napközis, vagy tanulószobai foglalkozásokról az egész év folyamán a szülő írásbeli, vagy személyes
kikérésével lehet elmenni, és csak a tanulási idő megkezdése előtt, tehát 14:00 órakor, vagy a tanulási
idő végén, azaz 15 órakor kérhető ki tanuló.
- Aki az egész napos iskolában való délutáni foglalkozások alól felmentést kér, kérvény kitöltésével és
igazgatói határozat alapján kaphatja azt meg. A kérvényt a titkárságon szíveskedjenek leadni.
- Az iskolai pénztári napok az idei évben nem változtak, így az étkezési befizetések rendje sem. Pénztári
napok minden hónap 7-én és 14-én 8 és 14 óra között vannak, kérjük az ebéd- és adományaik
befizetéseket is ezen a két napon, vagy átutalással tegyék meg az iskola számlájára. A számlaszám a
weblapon megtalálható.
Áldás békesség!
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