
Tanévkezdés a COVID „árnyékában” 

Augusztus második felében gőzerővel kezdtük szervezni a 2020-2021. tanévvel kapcsolatos 

dolgainkat. A korábbi évek hasonló időszakával szemben, idén figyelemmel kellett lennünk a 

COVID járvánnyal bevezetett előírásokra is, ami igen körültekintő odafigyeléssel volt csak 

megoldható. 

Zöldövezeti kis iskola lévén nálunk elég hely áll rendelkezésre úgy az épületen belül, mint kívül 

ahhoz, hogy – betartva a szigorú előírásokat – ne legyen „gúzsba kötve” iskolánk napi működése. 

A tavaly közmegelégedésre bevezetett újításunknak megfelelően, idén is az első tanítási napon 

tartottuk a tanévnyitó ünnepélyünket. Sajnos az időjárás közbeszólt szitáló eső formájában, így a 

belső udvar helyett csak a tornateremben köszönthettük új elsőseinket. A fokozott egészségügyi 

védekezés miatt ezen az eseményen rajtuk kívül csak a 3. osztályosok lehettek jelen, akik átadták 

az elsősöknek a hagyományos kék iskolai pólókat. 

Az első tanítási napon megkapta mindegyik tanulónk a tankönyvét, így semmi akadálya nem volt 

annak, hogy másnap, szeptember 2-án megkezdhessük az órarend szerinti tanítást mind a 8 

évfolyamon. 

 

Az osztályok tanulóinak épületen belüli keveredését igyekeztünk a lehető legkisebbre 

csökkenteni, ezért felsős osztályaink órák közötti vándorlásait minimalizáltuk, így ezek az 

osztályaink, heti tanóráik több mint 90%-át saját termükben töltik. 

Az időjárás kegyes volt hozzánk, így a mindennapos testnevelést is szabad levegőn tartottuk meg 

egész hónapban (sportpályánkon, a belső udvaron, illetve az iskolaépület körül). 

A testnevelési órákra való átöltözés közbeni keveredések elkerülése érdekében, a meglévő két 

öltöző mellé a tornaszertárakban további két ideiglenes öltözőt alakítottunk ki. 



Az előírásoknak megfelelően, csak tanulóink és iskolai dolgozóink léphetnek be az épületbe, 

belépést követően kötelezően kézfertőtlenítést kell végezzenek. 

A hónap közepétől kötelezővé tettük az épület közös tereiben a maszkhasználatot tanulóink és 

iskolai dolgozóink számára is. 

A napköziből és a tanulószobáról történő minél gördülékenyebb hazamantelt biztosítandó, 

délután az épület melletti kiskapun a szalaggal jelölt részig bejöhetnek a belső udvarra a szülők, 

így gyorsabbá vált a szülő és gyermek „egymásra találása”. 

Nagy köszönet jár a szülőknek, gondviselőknek azért a partneri együttműködésért, amellyel 

elősegítették e rendkívüli körülmények közötti tanévindítást! 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Huszl apukának, aki 3 db érintésmentes falra szerelhető 

fertőtlenítő adagolóval ajándékozta meg iskolánk közösségét! Mindhárom eszköz nagy 

szolgálatot tesz a napi egészségvédelmi munkánkban. 

Az évindító szülői értekezleteket is megtartották az osztályfőnökök. Változatos formában és 

helyszíneken kerültek ezek sorra: a hónap elején szétültetéssel a tantermekben, míg a hónap 

második felében az iskolaudvaron, a főbejárat előtti szabadtéren, illetve online. 

Hosszas és alapos előkészületeket követően szeptember 24-én mindegyik osztályunk tanulmányi 

kiránduláson vett részt. Alsósaink a gödi kalandparkban voltak, míg felsőseink az etyeki Korda 

Filmstúdiót látogatták meg. (Természetesen ezeken az eseményeken is maximálisan betartattuk a 

vonatkozó előírásokat: maszkhasználat, ültetés, keveredések elkerülése, fertőtlenítés). 

 

Szeptember utolsó pénteki napján három órarend szerinti órát tartottunk, majd – csatlakozva a 

Magyar Diáksport Napjához – 2020 méteres futással indítottuk a sportos két óránkat. Délután 

népes kerékpáros csapattal részt vettünk a csomádi kerékpárút átadási ünnepségen (részletes 

tudósítás külön olvasható). 

Varga László, intézményvezető 

 



 
 

Helyreigazítás 

A 2019-2020. tanév végén tantestületi dicséretet kapott tanulóink közül, sajnálatos módon 

véletlenül kimaradt két 6. osztályos tanulónk neve a felsorolásból: 

Gellén Arlett és Ladjánszki Emma 

Gratulálunk mindkettőjüknek kimagasló tanévi teljesítményükhöz! 

A hibáért ezúton kérek elnézést az érintettektől és szüleiktől. 

Varga László, intézményvezető 

 


