
Tisztelt Szülők!  

 

 

Hamarosan véget ér a nyári szünet és kezdődik a tanév.  

Néhány hasznos információt szeretnénk megosztani tájékoztató levelünkben.  

 

ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2022. szeptember 1. csütörtök 8 óra 

 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG : 2022. szeptember 1. csütörtök 

 Helyszín: Tornacsarnok  

 A tanévnyitó ünnepségünkre kérjük, hogy a gyerekek ünneplő ruhába ( fiúk nyak-

kendő, lányok sál)  érkezzenek, váltóruhát hozzanak magukkal. 

 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 

 

A tanítási órákat és a tanórán kívüli rendezvényeket továbbra is kizárólag egészséges 

tanuló látogathatja.  

  

A tanévben is megtartjuk az előző évi rendet, mely szerint a szülők gyermekeiket az iskola 

két bejáratáig kísérhetik, és a tanítás végén a bejárati kapun kívül várhatják meg. A tanítási 

idő végén a pedagógusok a szülőkkel egyeztetett időpontban kísérik ki a gyerekeket a ka-

pukhoz.  Ez alól kivételt képez (a járványhelyzet miatt módosulhat) a Hétfő reggel, amikor a 

szülők felkísérhetik gyermekeiket a tanterembe, de ¾ 8-ig az iskola területét akkor is kérjük, 

hogy hagyják el.  

 

Szülő/gondviselő/ hozzátartozó az iskola udvarán és épületében csak előre egyeztetett 

időpontokban, szülők számára is látogatható programokon, rendezvények idején, vagy 

ügyintézés céljából tartózkodhat.  

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET  

 

 A tanulók az alsó és a felső tagozaton is a tanítás ideje alatt saját tantermükben 

tanulnak továbbra is.  Ez alól az angol a testnevelés és az informatika és a hit-és er-

kölcstan órák képeznek kivételt.  

 A tanítási órákon és az egyéb foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges.  

 A mosdóhelyiségekben, a tantermekben, az ebédlő előtt szappanos kézmosásra van le-

hetőség, melyet vírusölő kézfertőtlenítővel egészítünk ki. 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani továbbra is az alapvető higiénés szabályok betartásá-

ra. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően a szappanos kézmosás 

kötelező. 

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek osztályfőnöküktől kapnak rész-

letes, az adott korosztály számára megfelelő szintű tájékoztatást.  

 Nyomatékosan kérjük a szülőket, amennyiben gyermekükön betegség jeleit tapasztal-

ják, semmiképpen ne hozzák iskolába. 

 

 

  



16 ÓRÁIG TÖRTÉNŐ BENNTARTÓZKODÁS 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 27.§ (2) bekezdése értelmében „Álta-

lános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell 

megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig 

– vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a 

tanulók felügyeletéről.” 

A 46.§ (1) a) bekezdése alapján „a tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a vá-

lasztott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon”.  

 

A fentiek értelmében az iskola egyéb foglalkozásait tizenhat óráig szervezzük, melyeken 

minden tanuló számára kötelező a részvétel. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 55.§ (1) bekezdése lehetőséget ad az 

igazgatónak arra, hogy a tanulót a szülő írásbeli kérelmére felmentse a tizenhat óra előtt 

megszervezett egyéb foglalkozás alól. A felmentésre akkor van lehetőség, ha a szülő azt 

írásban kéri, indokolva a távolmaradás okát a hét meghatározott napjairól, illetve a ta-

nuló sajátos helyzetét. 

 

2022. szeptember 9-ig a szülő írásbeli kérelmére, az osztályfőnökök elengedhetik a tanu-

lót a tanítási órák után. Szeptember 12-től erre csak a fentiek alapján kiadott igazgatói 

felmentéssel van lehetőség, melyhez az írásbeli kérelmet az osztályfőnököknek 2022. 

szeptember 7-ig lehet leadni.   

 

Az 1. sz. melléklet kitöltésével kérelmezhetik a szülők, gyermekük 16 óra előtti foglalkozások 

alóli mentesítését. 

 

 

TANULÓK INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSA 

 

Kérjük, hogy a tanulók lehetőség szerint 7.30 és 7.45 között érkezzenek az intézménybe. 

Természetesen indokolt esetben a gyerekek felügyeletét 7.00-tól biztosítjuk, 7 óra előtt neve-

lői ügyelet nincs az intézményben. 

 

Az intézményben a foglalkozások 8.00-16.00 óráig kerülnek megszervezésre, minden 

évfolyamon. 16-18.00 óra között évfolyam szintű ügyeletet biztosítunk a tanulóink szá-

mára. Ez irányú igényüket kérjük, hogy az osztályfőnököknek jelezzék.  

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

Házirendünk szerint a szülő 10 tanítási napról való hiányzását igazolhatja gyermekének a tan-

év során.  

 

  



SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK ISDŐPONTJAI:  

 

1. évfolyam 2022. augusztus 31. 17 óra  

2-5. évfolyam 2022. szeptember 1-2. 17.00 óra 

6-8. évfolyam  2022. szeptember 5-6. 17.00 óra 

A szülői értekezletek az osztályok saját tantermében kerülnek megtartásra.  

 

Kérjük, hogy vegyenek részt ezeken, hiszen minden fontos és lényeges információt itt tudhat-

nak meg a tanév indításával, menetével, programjainkkal kapcsolatosan. 

 

A felső tagozaton minden gyerek rendelkezésére áll egy-egy értékmegőrző szekrény, melyért 

az azt használó tanuló, anyagi felelőséggel tartozik. A szekrények kulcsának kiosztására a 

szülői értekezleteken kerül sor.  

 

 

Számítunk Önökre, és Önök is számíthatnak Ránk! 

 

 

Eredményes, egészségben gazdag, sikeres 2022/23-as tanévet kívánunk!  

 

 

    A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola nevelőtestülete 

          


