
 

 

Tisztelt Szülők! 

A tanév első negyedének végén szeretnék tájékoztatást küldeni az elmúlt időszak 

tapasztalatairól és az előttünk álló feladatokról. 

Járványhelyzet 

Az elmúlt időszakban a három intézményünkben 4 családnál találtak koronavírusos 

megbetegedést szülőknél. A gyerekek igazoltan nem voltak fertőzöttek, de otthon maradtak a 

szabályok szerint.  

Nagyon köszönjük a családok eddigi együttműködését, segítségét, erőfeszítéseit. Továbbra is 

kérjük, hogy a gyerekeket csak egészségesen engedjék a közösségbe, ill. tájékoztassák az 

iskolát, ha vírusfertőzésre utaló jelekkel találkoznak. 

Házirendi szabályok, védekezés, digitális otthoni tanulás 

Az iskola működőképességének fontos feltétele, hogy a diákok fegyelmezetten hordják a 

maszkot a szünetekben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a megelőzés, ezért az iskola is 

biztosítja egy plusz munkaerő felvételével, hogy minden szünet után fertőtlenítsük a mosdót, 

a közlekedőket, kilincseket, korlátokat. Sajnos nagyon sok papírtörlőt használunk, ezért az 

őszi szünet után szeretnénk ezt kérni, gyerekenként 4 tekercset. 

Kérem, hogy az őszi szünetben ellenőrizzék, hogy esetleges digitális oktatás áttérésekor a 

gyerekeknek tudják-e biztosítani azokat a feltételeket, hogy akadály nélkül csatlakozzanak az 

online órákhoz. Ha bármilyen nehézség merülne fel, kérem, hogy jelezzék az 

osztályfőnöknek! 

Új menzai szolgáltatás 

Étkeztetéssel kapcsolatban egyrészt szeretnénk megköszönni a Szülőknek a MENZA Pure 

étkező programra való átállással kapcsolatos gyors és hatékony közreműködését. Kérem, 

továbbra is ezen a felületen jelezzék az étkezési lemondásokat. Az új rendszer megkönnyíti a 

szülőknek a befizetés menetét, és a kintlévőségek kezelése sem okoz az iskolának fennakadást. 



A diétás étkezőkkel kapcsolatban keressük a megoldást, hogy mindenki számára kielégítő, 

finom, ízletes étkezést tudjunk biztosítani. 

Az őszi szünet 

A péntektől kezdődő őszi szünetben megkezdjük az iskola fertőtlenítő takarítását, ezért kérjük, 

a váltócipőket is vigyék haza, tisztításra. Az őszi szünettel kapcsolatban a honlapunkon 

olvasható a Miniszter Úr tájékoztató levele is, amiben többek között arra kéri a szülőket, hogy 

a családi programokon is figyeljenek arra, hogy kerüljék azokat a helyszíneket, rendezvényeket, 

ahol zárt térben sokan vannak. 

A  péceli Szent Erzsébet hét 

 Az idei tanévben - a rendkívüli körülményeknek köszönhetően-rendkívüli módon ünnepeljük 

névadónk ünnepét.  

 Az ének- és szavalóversenyt osztályonként tartjuk meg.  Pályázatok idén is lesznek. A 

részleteket újságunkban és a honlapunkon is megtalálják. Több jutalomkönyvvel, ajándékkal 

készülünk. 

 A Szent Erzsébet-vetélkedőre november 20-án kerül sor , osztálykeretek között.  

 A nyakkendőszentelés és az új tanulók fogadalomtétele is november 20-án 15.00 órakor lesz 

a templomban. Csak az új tanulók és családjaik vesznek részt a misén. 

Köszönöm a tanév eddig eltelt időszakában nyújtott segítségüket, türelmüket!  

 

Jó egészséget, tartalmas pihenést kívánok!  

           Almási Zsuzsanna 

          intézményvezető 

 

Pécel, 2020. 10. 22. 

 

     

 

https://drive.google.com/file/d/1arihvkStyFNEWka1fUowo_yyLUHqnV3e/view?usp=sharing

