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Kedves Szülők!  

Továbbra is valljuk, hogy a gyermekek nevelése a pedagógusok és a szülők szoros 

szövetségével lehet eredményes. Az idei tanévben is számítunk támogató együttműködésükre 

a fennálló járványügyi helyzethez alkalmazkodva. A pár nap múlva kezdődő iskolakezdés 

nem lesz szokványos. Lehet, hogy intézkedéseinket a helyzettől függően újra kell gondolni. 

A mai fertőzöttségi adatok megdöbbentőek ! ( 293fő, ilyen sok még egy nap soha nem volt)  

Minden korábbinál nagyobb az egyéni felelősség! 

A csütörtökön kiküldött Intézkedési Terv a pénteki kormánydöntéssel összhangban van. Már 

most látszik a számok tükrében, hogy gyorsan romlik a helyzet. Sokan önhibájukon kívül 

esnek betegségbe, vagy önkéntes karanténba vonulnak, hogy esetleges érintettségük miatt 

másokat ne veszélyeztessenek.  

Tudomásomra jutott már intézményünket érintő több ilyen eset is. Kérem Önöket, hogy 

tájékoztassanak, ha bármilyen „ sajátságos” helyzetbe kerülnek, mert csak kölcsönös bizalom 

alapján tudunk dolgozni. Az adatvédelmi törvény pedig védi Önöket. 

Ezért kérem, hogy a Szülői Nyilatkozatot vegyék komolyan és a benne foglaltakat tartsák be.  

“Nyilatkozom, hogy gyermekem fertőző betegségben nem szenved, tudomásom szerint 

egészséges és a nyilatkozattételt megelőző 14 napban külföldön sem a gyermekem, sem annak 

közvetlen hozzátartozója nem tartózkodott. Amennyiben igen, erről az iskolát tájékoztatom”… 

Kérem, hogy a gyerekek reggel a kitöltött nyilatkozattal jöjjenek iskolába!  Aki nem jön, az a 

tapolcsanyi.valeria@domokossuli.ujbuda.hu oldalra írja meg, hogy miért nem. Akinek nincs 

nyomtatója az az iskola árkádjai alatt kinyomtatott példányokat talál, hétfő reggel 700-1900 óra 

között elviheti. A tanulók csak e nyilatkozat leadása után léphetnek az iskola területére. 

Nem az a kérdés, hogy iskolánkba érintett családok lesznek, csak az, hogy 

mikor! Jó lenne tanítani minél tovább az intézmény épületén belül. 

A szülői értekezleteken részletesen megtudják intézményünk működésének új szabályait. 

Kérem, hogy csak 1 szülő jöjjön az értekezletre. A helyzet romlása esetén lehet, hogy újra 

gondoljuk a szülői értekezleteket is! A Házirendet is módosítjuk a helyzethez igazodva. 

Hálásan köszönjük a tanévkezdéshez nyújtott segítségüket. 

Budapest, 2020.08.30.    
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