
 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 

 

 

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában hagyományos, nappali rendszerű nevelés-

sel-oktatással indul a 2021/2022. tanév. 

 

ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2021. szeptember 1. szerda 

 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG : 2021. szeptember 1. szerda 8.00 óra.  

 Helyszín: Jó idő esetén az iskola  udvara  

Eső esetén a tornacsarnok, ahol a 484/2020. (XI. 10.) Korm. r. alapján 

kizárólag a koronavírus ellen védett személy (védettségi igazolvány és 

személyigazolvány felmutatása szükséges), vehet részt.  

 A tanévnyitó ünnepségünkre csak az első évfolyamot kezdő gyermekek, valamint a 

3. évfolyamon a műsorban szereplő gyermekek szüleit várjuk.  

 Kérjük, hogy első osztályos gyermekkel maximum három hozzátartozó vegyen 

részt az ünnepségen. Ünnepi öltözet szükséges.  

 Kérjük szülőket, hogy a járványügyi szabályokat szigorúan tartsák be!  

 A többi évfolyam tanévnyitójára osztályonként a tantermekben kerül sor, a szülők/ 

hozzátartozók jelenléte nélkül. Itt osztályfőnök és a pótosztályfőnök várja szeretet-

tel a gyerekeket (ünnepi öltözetben való megjelenés szükséges).  

 Kérjük, hogy az első évfolyam kivételével gyermekeiket az iskola bejárati kapujáig 

kísérjék.  

 Kérjük, hogy minden tanulónk 7. 45-ig érkezzen meg az iskolába.   

 Az első tanítási napon 1-4 órában osztályfőnöki órákat, délután napközis, tanuló-

szobás foglalkozások lesznek.   

 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 

 

A tanítási órákat, és a tanórán kívüli rendezvényeket kizárólag egészséges, tüneteket 

nem mutató tanuló látogathatja.  

  

A szülők gyermekeiket az iskola két bejárati kapujáig kísérhetik és a tanítás végén ott várhat-

ják meg. A tanítási idő végén a pedagógusok 15.30, 16.00, 16.30 és 17.00 órai időpontokban 

kísérik ki a gyerekeket a kapukhoz, a szülők által megjelölt időpontok alapján.   

  

A tanulók az iskola bejárati ajtóit a következők szerint használják az iskolába érkezéskor és a 

távozáskor: 

 Az 1. és 2. évfolyam, valamint az 5. és 6. évfolyam az iskola főbejáratát; 

 a 3. és 4. évfolyam, az épület ebédlő felőli bejáratát 

 7. és 8. évfolyam az épület tornacsarnok (iskola udvar felől)  felőli bejáratát  

 

Az iskolába érkezéskor a szappanos kézmosás és kézfertőtlenítés kötelező! 

 

Szülő/gondviselő/ hozzátartozó az iskola udvarán és épületében nem tartózkodhat.  



Személyes jelenlétet igénylő ügyintézés telefonon előre egyeztetett időpontban lehetséges. 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET  

 

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

tanulnak. Ez alól az angol a testnevelés és az informatika és a hit-és erkölcstan 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 az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően a szappanos kézmosás kötelező. 

 Az intézménybe lépők szigorúan tartsák be az úgynevezett köhögési etikettet: papír 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes 

kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés 

 A személyi higiéné, alapvető szabályairól a gyermekek osztályfőnöküktől kapnak 

részletes, az adott korosztály számára megfelelő szintű tájékoztatást.  

 Nyomatékosan kérjük a szülőket, amennyiben gyermekükön betegség jeleit tapasztal-

ják, semmiképpen ne hozzák iskolába. 

 Az épület helyiségeinek fertőtlenítése folyamatosan történik. 

 

16 ÓRÁIG TÖRTÉNŐ BENNTARTÓZKODÁS 

 

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

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

kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 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. 

2021. szeptember 10-ig a szülő írásbeli kérelmére, az osztályfőnökök elengedhetik a ta-

nulót a tanítási órák után. Szeptember 13-tól erre csak a fentiek alapján kiadott igazga-

tói felmentéssel van lehetőség, melyhez az írásbeli kérelmet az osztályfőnököknek 2021. 

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 7.50 között érkezzenek az intézménybe. 

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

lői ügyelet nincs az intézményben. 

 

Kérjük, hogy a 2. sz. melléklet kitöltésével nyilatkozzanak a szülők arról, hogy gyermekük 

mikor érkezik és távozik az intézményből.  

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

A 20/2012 (VIII. 31. ) EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdés c pontja értelmében az intézmény-

vezetőnek alapos indoklás esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen in-

doknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyankkor a tanulói hiányzásnak 

a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szü-

lői igazolása nem tekintendő automatikusan  alapos indoknak, minden szülői/ gondviselői  

kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány ala-

kulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia.  

A döntés során mérlegelni, hogy  

- az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fenn áll-e a tanuló megfertőződé-

sének reális veszélye 

- a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda- és hazajutása során mennyi-

re biztosított a fertőzés megelőzése 

- az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy háztar-

tásban élő személyekre 

- A tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az iskolába 

járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben 

- a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e a felügyelete az iskolából való távol-

maradás alatt.  

 

 Házirendünk szerint a szülő 10 tanítási napról való hiányzását igazolhatja gyermeké-

nek a tanév során.  

 

Felhívjuk a szülők és tanulóink figyelmét arra, hogy a nevelési-oktatási intézményeket 

kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy 

amennyiben gyermeküknél bármilyen betegségre utaló tüneteket észlelnek, a NNK ak-

tuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, gyermeküket az intéz-

ménybe ne hozzák be.  A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronaví-

rus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolás-

sal térhet vissza bármilyen betegséget követően. 

 

ONLINE ÜGYINTÉZÉS ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSE 

 

 A kialakult vírushelyzet miatt az online ügyintézést tekintjük elsődlegesnek. 

 A személyes kontaktus minimalizálása érdekében kérjük, hogy 06 30/5733429 vagy 

06642 512-866 telefonszámon előzetesen egyeztessenek időpontot, amennyiben min-

denképpen a személyes ügyintézés szükséges.  



 Az  iskolalátogatási igazolások kiadása iránti igényüket iskolánk e-mail címén 

(nyhbemisk@gmail.com) is igényelhetik, a gyermek nevének és osztályának megadá-

sával.  

 

ISKOLAI BÜFÉ 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban Büfé jelenleg bizonytalan ideig nem üzemel. 

 

A gyerekek az iskolába érkezést követően csak a tanítási nap végén hagyhatják el az iskola 

területét, ezért kérjük, hogy az adott napra  megfelelő mennyiségű élelmiszert csomagoljanak 

gyermekeiknek.  

 

Tisztelt Szülők! 

 

Az osztályfőnökök a szülői értekezletek időpontjáról és formájáról (online vagy személyes 

jelenlétet igénylő) értesítik Önöket a szokásos fórumokon, melyek az első tanítási héten meg-

szervezésre kerülnek. Kérjük, hogy vegyenek részt ezeken, hiszen minden fontos és lényeges 

információt itt tudhatnak meg a tanév indításával kapcsolatosan.  

 

Mindannyiunk érdeke, hogy egymást biztonságban tudhassuk, vigyázzunk testi -lelki egész-

ségünkre, és másokét ne veszélyeztessük. Ezért kérjük, hogy gyermekeikkel beszélgessenek 

arról, hogy most, ebben a pandémiás helyzetben mennyire fontos a szabályok betartása, saját 

magunk és mások egészségének megóvása. 

 

 Kérjük megértésüket, együttműködésüket, a szabályok betartását, hiszen ez közös érdekünk.  

 

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a Kréta napló üzeneteit, iskolánk honlapját (bemnyiregy-

haza.hu), facebook oldalát, ezeken a fórumokon minden fontos információt megosztunk.  

 

Számítunk Önökre, és Önök is számíthatnak Ránk! 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Már nagyon várjuk, hogy találkozhassunk Veletek és a tanévet mindennapos iskolába járással 

teljesíthessük. Kérünk Benneteket, hogy Ti is tartsátok be a szabályokat, hogy mindannyian 

egészségesen és sikeresen zárhassuk majd a tanévet.  

 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!  

 

Eredményes, egészségben gazdag, sikeres 2021/22-es tanévet kívánunk!  

 

Vigyázzunk egymásra! 

 

    A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola nevelőtestülete 

          

mailto:nyhbemisk@gmail.com

