
 Bogyiszlói Általános Iskola Intézményvezetője 

7132 Bogyiszló, Kossuth u. 45 - 47.  

Tel: 74/ 540-033, 30/560-4384 

OM: 036338 E-mail: blosuli@altisk-bogyiszló.sulinet.hu; Honlap: http:/ www.bogyiszloiskola.hu/ 

Kedves Szülők, Diákjaink! 

Köszönöm az eddigi együttműködésüket, az együtt gondolkodásukat, a megértésüket, melyre ezután 
is nagy szükség lesz. 

Néhány mai, friss információt megosztok önökkel: 

1. Nagyon fontos annak tudomásul vétele a szülők és a tanulók részéről egyaránt, hogy a 
jelenlegi „TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKAREND” nem azt jelenti, hogy szünet 
van. 

 Nincs szünet, sem a tanároknak, sem a diákoknak.  

2. Holnap 12 óráig minden elérhetőségen közlöm a tanulók és a tanárok feladatait a vészhelyzet 
idejére. Ismertetni fogom a kapcsolattartás formáit, a tanulandó tananyag átadásának módját, 
a számonkérés formáit, a pedagógusok napközben elérhetőségét.  
 

3. Vigyázat! Osztályoznunk kell év végén! A vészhelyzetnek egyszer vége lesz és a személyes 
találkozáskor egy vagy több nagy témazáró keretében, szóban és írásban számon fogjuk kérni 
az otthon végzett munkát. Feltétlenül követni kell a tanárok utasításait. 
 

4. Az étkezésről:  

 Holnap nem tudunk biztosítani ebédet. 

 Keddtől főz a konyha mindenkinek.  

 Aki nem kér ebédet, az jelentse le Karácsonyi Mariannál a megszokott 
módon.(Tel:70/371 - 8081, vagy Facebook -on). 

 A lejelentés ideje lemondás előtti napon 7.00 -9.00 között. Tehát, ha kedden nem kér 
valaki ebédet, az köteles lejelenteni azt hétfőn 7.00 – 9.00 - ig. 

 Az ebédet el kell hozni, ott nem fogyasztható el. Eldobható csomagolásban adagolják 
ki a konyhán.(ez is fertőzés megakadályozását szolgálja) 

 Az ebéd átvételének ideje: 12.00 -13.00 között lesz az ebédlőnél. 
 

5. Az iskola holnaptól zárva tart, portaszolgálat működik 7.00 – 17.00 - ig. Az iskola területén 
diákok nem tartózkodhatnak.  
 

6. Nagyon fontos a személyi higiénia, nem csak az iskolában, otthon is. Most a legbiztonságosabb 
hely a tiszta, rendezett otthon, és a lehető legkevesebb távollét az otthontól. 
 
Kerülni kell a csoportos találkozásokat, és ha valaki belép hozzánk, vagy ha valahonnan 
megérkeztünk, azonnal mossunk alaposan kezet. Ez a vírus cseppfertőzéssel terjed, elég egy 
tüsszentés, elég egy orrtörlés utáni kilincs lenyomás máris elkaptuk, illetve továbbadjuk a 
fertőzést. 
 

CSAK KÖZÖSEN, EGY AKARATTAL ÉS CSELEKEDETTEL LESZÜNK EREDMÉNYESEK! 
HISZEM HOGY NAGYOBB BAJ NÉLKÜL MEGOLDJUK! 

 
Bogyiszló, 2020. 03. 15. 
    Boda Zoltán 
    igazgató 
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