
Tanévnyitó tájékoztató 

 

Kedves Szülők! Kedves Tanulók! 

2021. szeptember elsején (szerdán) intézményünkben a hagyományos nevelést-oktatást 

kezdjük meg. 

Az idei 2021/2022. tanévben sem tartunk hagyományos tanévnyitó ünnepélyt. A tanév 

megnyitása osztálytermi keretek között történik.  

Az első tanítási napon (szerdán) 7 30 és 7 45 között a felsős tanulók a Széchenyi úti iskola 

udvarán, az alsó tagozatosok az OMK udvarán gyülekezzenek, kivéve a 2. b és 4. a 

osztályok, akiket osztályfőnökeik a Bíró utcában várnak.  A gyerekeknek nem kötelező 

ünneplő öltözékben érkezniük. 

Ezen a napon 8 00-kor kezdődik a tanítás és 11 30 – kor fejeződik be.  

Üres iskolatáskával érkezzenek a gyerekek, hiszen ekkor kapják meg a tankönyveket! Toll vagy 

ceruza, órarend, kisfüzet legyen náluk, amibe le tudják írni a fontosabb információkat. Ezen a 

napon adják ki az osztályfőnökök az étkezés, napközi/tanulószoba és egyéb nyilatkozatokat, 

kérjük, ezeket csütörtökig küldjék vissza.  

Csütörtöktől órarend szerinti tanítás lesz.  

Az elsősöknek ezen a héten 10 30 -kor fejeződik be a tanítás. 

Az étkezés, napközi hétfőtől indul.  

 

Ezúton, kérem, hogy az iskola mindhárom épületébe csak a diákok lépjenek be, tekintettel 

az egészségügyi helyzetre.  

Néhány információ a biztonságos tanévkezdéshez: 

AZ ISKOLA LÁTOGATÁSA  

• A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében 

csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

• Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

 

Együttműködésüket előre is köszönöm! 

Ácsné Jaksa Szilvia 

intézményvezető 

Dömsöd, 2021.  

 

 

 

 



A tanulókat és szüleiket érintő legfontosabb időpontok:  

2021. augusztus 26. 10 00 Javítóvizsga  

2021. augusztus 30-tól szeptember 3-ig Határtalanul pályázat Erdély, a 8 évfolyam 

kirándulása 

2021. szeptember 1. 7 45- 11 30 Tanévnyitó, első tanítási nap, tankönyvosztás 

 

A dömsödi iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje az alsó tagozaton a következő: 

Hétfőn és pénteken a gyerekek 7 15-re érkezzenek, mindkét tagozaton, hiszen a „Ráhangolódás” 

7 30-kor kezdődik. 

TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA AZ ÓRA IDŐPONTJA 

Érkezés 7.30-7.45 

1. óra 7.45- 8.30 

szünet 15 perc 

2. óra 8.45 - 9.30 

tízórai szünet 15 perc 

3. óra 9.45 - 10.30 

szünet 15 perc 

4. óra 10.45 - 11.30 

szünet 15 perc 

5. óra 11.45 - 12.30 

ebéd/játék 12.30-13.20 

6. óra 13.20-14.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csengetési rend felső tagozat: 

TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA AZ ÓRA IDŐPONTJA 

Érkezés 7.30-7.45 

1. óra 7.45- 8.30 

szünet 15 perc 

2. óra 8.45 - 9.30 

tízórai szünet 15 perc 

3. óra 9.45 - 10.30 

szünet 15 perc 

4. óra 10.45 - 11.30 

szünet 15 perc 

5. óra 11.45 - 12.30 

szünet 12.30 - 12.40 

6. óra 12.40 - 13.25 

ebédelési lehetőség 13.30 - 14.30 

7. óra  13.30 - 14.15 

 


