Tanévnyitó: 2020/21. tanév
Tisztelettel köszöntöm tanulóinkat, a kedves szülőket, kollégáimat a 2020/21. tanév első
tanítási napján!
Örömteli információk:
- A Győri Tankerületi Központ díjakat alapított a pedagógusok és iskolai dolgozók munkájának
elismerésére. Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben az évben Inotay Gusztávné tanítónő magas
színvonalú szakmai munkáját jutalmazta a Győri Tankerület Elismerő Oklevéllel és
ajándéktárggyal. Gratulálunk! Jó egészséget és további eredményes munkát kívánunk!
– Vehrer Ferencné a Vig Zoltán Emlékalapítvány kuratóriumának elnöke díjat adott át három
tanulónak: Molnár Zoé 3. osztály, Mészáros Áron 7. osztály, Sári Dániel 8. osztály. A tanulók
tartalmas pályamunkát nyújtottak be az Alapítvány mondaíró pályázatára.
- Nagy szeretettel köszöntöm intézményünk első osztályos tanulóit! Sok örömet, sikert
kívánok nekik!
A tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztató:
Tanulólétszám: 109 fő – Sokorópátka: 62 fő, Bakonytamási: 23 fő, Gic: 14 fő, Egyéb helyről:
Győr- Ménfőcsanak, Győrújbarát, Tényő: 10 fő Pedagógusok: 11 fő teljes állású, 1 fő nyugdíjas
foglalkoztatás, 1 fő áttanító. Osztályfőnökök: 1. osztály: Polgár Andrásné, 2. osztály: Inotay
Gusztávné, 3. osztály Kovács Ibolya, 4. osztály Jelencsics Éva, 5. osztály Paárné Petrovicz
Tünde, 6. osztály Czibulya Balázsné Csete Judit, 7. osztály Szakács Sándor, 8. osztály Hajnik
Mária, Intézményvezető- helyettes: Szakács Sándor. Gyermekvédelmi felelős Kovács Ibolya.
Szociális segítő Czere Gáborné- elérhetősége az iskola bejárati ajtaján megtalálható.
- Az előző tanév nagyon nehéz próbatétel elé állította a szülőket, a gyerekeket és a
pedagógusokat is. A tanév első időszakának legfontosabb feladata az ismétlés lesz. Kérem,
hogy törekedjetek az alapos és pontos munkavégzésre! A tanév első időszakában nagyon
fontos feladatunk lesz, hogy felkészüljünk arra az esetre, ha az oktatást digitális formában kell
folytatnunk. A tanulás, az iskolai munka nagyon fontos, de ebben az időszakban a tanulás
mellett ugyanolyan fontos feladatunk az egészségünk megóvása, egymás segítése és
támogatása. Hiszen csak úgy tudunk dolgozni, ha egészségesek vagyunk. Úgy tudunk részt
venni az iskolai munkában, ha megőrizzük a saját egészségünket és tekintettel vagyunk
másokra. Ebben a folyamatban minden résztvevőnek óriási a felelőssége. Sokkal jobban kell
figyelnünk saját magunkra és egymásra. Néhány szabály, amelyet mindenkinek be kell
tartania: - Csak a főbejárat lesz nyitva. Belépéskor kézfertőtlenítést kell mindenkinek végeznie.
- A mosdókban egyszerre csak 2 fő tartózkodhat - az ügyeletes pedagógus fogja ezt felügyelni
és koordinálni. - Az udvaron a szünetekben, jó idő esetén, elől tartózkodnak a felsősök, a hátsó
udvarrészen az alsósok. - Minden osztály külön ebédel. - Rossz idő esetén a gyerekek az
osztályokban maradnak, nem jönnek ki a folyosóra. - Testnevelés óra után mindenkinek
fertőtlenítenie kell a kezét. - Az iskola bejárata zárva lesz, délután csak a meghatározott időben
/13 óra,14 óra, 14 óra 30 perc/ nyitjuk ki az ajtót és egyszerre engedjük ki a gyerekeket. - A
szülők, illetve idegen személyek az iskolába nem jöhetnek be. Ha valakinek hivatalos ügye van,
azt intézze az iskola bármelyik elérhetőségén /Kréta felület, telefon: 0696700039, email:

iskola.sokoro@gmail.com / - Amennyiben mindenképpen szükségesnek tartják a személyes
találkozót, akkor azt a pedagógussal előre egyeztetett időpontban tehetik meg. - Maszk
viselése a tanítási órákon nem kötelező, de ha valaki szeretné, nincsen akadálya, ez a család
döntése. Kérem, hogy a gyerekeknél legyen maszk a táskában, hogy szükség esetén tudják
használni! - Az őszi szülői értekezlet elmarad. Az iskolai munkával kapcsolatos minden
tájékoztatót elektronikus formában vagy papír alapon juttatjuk el a családokhoz. - Az első
félévben csak online versenyekre nevezzük a gyerekeket, utazós verseny nem lesz. - Az
autóbusszal utazó gyerekek az autóbuszon viseljenek maszkot, hiszen több osztályból is
tartózkodnak egy légtérben! Ezt úgy kell kezelni, mint az egyéb tömegközlekedési eszközökön
való utazást. - Az iskolában csak egészséges személy tartózkodhat. Ha valaki lázas vagy köhög,
azonnal jelezze ezt a házi orvosnak. Ő ad tájékoztatást a további teendőkről. A hiányzást orvosi
igazolással igazolni kell. - Az iskolai szakkörök elindulnak, a sportköröket a szabadban tartjuk.
Rossz idő esetén a sportkört osztályonként szervezzük meg. - Mobiltelefon használatára
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint korábban. Az erről szóló tájékoztatást a
tankönyvosztáskor átadott anyagban megtalálják. - Akik nem tudják az E-naplót használni,
azok kérhetik a papíralapú tájékoztatást. - Kérem a gyerekeket, hogy fordítsanak nagy gondot
a személyes higiéniára, a kézmosásra, kézfertőtlenítésre! Kérem a kézfogás és egyéb testi
érintés kerülését! Kérem, hogy mindenki csak a saját felszerelését használja! - Tudom, hogy a
rendkívüli helyzetre való tekintettel hozott szabályok nagy odafigyelést igényelnek a
tanulóktól, szülőktől és pedagógusoktól egyaránt, de az egészségünk megőrzése érdekben
ezek elkerülhetetlenek.
- Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a tanév során a munka zavartalanul, a
megszokott, hagyományos rendben történhessen! Mindannyian felelősek vagyunk magunkért
és egymásért! Egészséget és eredményes tanévet kívánok!
Sokorópátka, 2020. 09. 01.
Inotayné Pécsi Mária
intézményvezető

