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Kedves Szülők! 

A járványügyi helyzet miatt a Szülői értekezletek elsősorban online kerülnek megrendezésre, 

a Szülők elektronikusan kapnak részletes tájékoztatást. 

Iskolakezdésre minden osztályfőnök elküldte az osztályának az órarendet, a betanító nevelők 

névsorát, a csengetési rendet és a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információkat. 

Megkértük a Szülőket, hogy az iskolánk honlapján található Járványügyi Intézkedési Tervet 

olvassák el és annak betartásával segítsék az iskola zökkenőmentes működését. 

 

2020/2021-es tanév rendje 

 Az első tanítási nap az általános iskolában és a művészeti iskolában: 2020. szeptember 

01. kedd. 

 Az utolsó tanítási nap az általános iskolában és a művészeti iskolában: 2021. június 

15. kedd. 

 Az I. félév 2021. január 22-ig tart az általános és a művészeti iskolában. 

 Az általános és a művészeti iskola 2021. január 29-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a 

kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

Tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. csütörtök, a szünet utáni első 

tanítási nap 2020. november 02. hétfő. 

Téli szünet:  

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. péntek, a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. január 04. hétfő. 

Tavaszi szünet: 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. szerda, a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. április 07.szerda. 
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Bemutatók, vizsgák a művészeti iskolában:  

 A félévi tanszaki bemutatók: 2020. december hónapban lesznek. 

 Vizsgák: Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet 

vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.  

 

Országos mérés:  

 Fizikai állapot felmérése: 2021. január 11. és 2021. április 23. között az 1-4 

évfolyam kivételével. 

 Országos kompetenciamérés a hatodik és nyolcadik évfolyamon 2021. 

május 26-án. 

 Célnyelvi felmérés a két tanítási nyelvű csoportokban 6. és 8. évfolyamon 

2021. május 12-én. 

 Idegen nyelvi felmérés a normál csoportokban 6. és 8. évfolyamon  

2021. május 19-én. 

 

 

Témahetek: 

 

 Pénz 7 Pénzügyi és vállalkozói témahét 2021.március 1-5. között. 

 Digitális Témahét 2021. március 22-26. között. 

 Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19-23.között. 

 Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. 

szeptember 25-én. (Magyar Diáksport Napja). 
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A 2020/2021-es tanév ütemterve 

Augusztus 24-26. között minden leendő első osztályos számára Veréb tábort 

szerveztünk.  

Augusztus 31-én tanévnyitó ünnepséget rendeztünk az 1. és 8. évfolyam részvételével. 

Szeptember: 

Tanórán kívüli foglalkozások beindítása 

Önkéntesen vállalt előkészítők, szakkörök beindítása 

Az első osztályosok fényképezése 

Pótbeíratás a művészeti iskolába 

Házi foci és kosárlabda bajnokság 

Bendegúz levelező verseny 

Színházbérlet: Az elmaradt Lázár Ervin Program pótlása 

01.(kedd): Az Ebesi Polgárőr Egyesülettel Zebra szolgálat indítása 

18. (péntek): 16.00 Intézményi Tanács ülése, 17.00 Szülői Munkaközösség ülése 

21-25. (hétfő-péntek) Projekthét alsó tagozaton (népmese napja, rendhagyó irodalmi 

foglalkozás a könyvtárban). 

Szeptember 21 – Október 12: A nyolcadik évfolyamos tanulók számára a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 

25. (péntek): Őszi hulladékgyűjtés 

25. (péntek): Európai Diáksport Napja (rövidített órákkal) 

 

Október: 

Megyei mezei futó diákolimpia 

Iskolai tanulmányi, sport, illetve egyéb versenyek, pályázatok meghirdetése  

Úszásoktatás 3. és 4. évfolyamon 

SZM és alapítványi gyűlés a jótékonysági bállal kapcsolatban 
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1. (csütörtök): Megemlékezés a zene világnapjáról az iskolarádión keresztül 

2.(péntek): Kisállat kiállítás  

5-9.(hétfő-péntek): Fenntarthatósági témahét 2020. (Világ Legnagyobb Tanórája) 

6. (kedd)): Megemlékezés az Aradi vértanúkról az iskolarádión keresztül 

9.(péntek): Komposztálás ünnepnapja 

10.(szombat): Őszi túra /Felsőtárkány/ 

10-25 .EU Code Week 

15.(csütörtök) A művészeti iskola térítési díjak és tandíjak befizetése 

20. (kedd): Megemlékezés az 1956-os forradalomról osztálykeretben-koszorúzás  

20. (kedd): Zrínyi matematika háziverseny 

 

November: 

Egészségügyi vetélkedő 2-4. évfolyamon 

Fogyasztói tudatosság hónapja 

Pályaválasztási előadás a továbbtanulóknak és szüleiknek a pályaválasztási tájékoztató 

kiadvány megjelenését követően. 

Gyermek Ifjúsági Kupa – részvétel a közlekedésbiztonsági vetélkedőn 

02-06.(hétfő-péntek): Halloween party tanórai keretek között 

21. (szombat): Alapítványi bál 

23. és 25. (hétfő és szerda): Fogadóóra  

A járványügyi helyzet miatt elsősorban online kerül megtartásra, szükség esetén, a heti 

fogadóórákon van lehetőség személyes konzultációra. 

24.(kedd): Varga Tamás házi iskolai matematika verseny 
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December: 

Házi robotszumó verseny 

4.(péntek): Tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgára 

4. (péntek, illetve a héten): Mikulás ünnepség osztálykeretben 

7-11 (hétfő-péntek): Tanszaki bemutatók a művészeti iskolában 

11.(péntek): I. helyi kompetenciamérés (6. és 8. évfolyam) 

14-17 (hétfő-csütörtök): Karácsonyi vásár 

14- 18 (hétfő-péntek): Christmas fun party tanórai keretek között 

17.(csütörtök) Karácsonyi koncert az iskola tanulóinak, óvoda és idősek otthona 

számára. 9 óra: alsó tagozat 11 óra: felső tagozat 

18. (péntek) Karácsonyi koncert a falu lakosainak 17.00 órakor. 

 

Január: 

Kosárlabda bajnokság Hajdúszoboszlón 

Varga Tamás megyei matematika verseny 

Hajdúszoboszlói Városi Irodalmi Vetélkedő (Kincskereső) és Biológia házi verseny 

A pályaválasztás előkészítése 

23.(szombat): Központi írásbeli felvételi vizsga (pótló: január 28-án). 

25-29.(hétfő-péntek): A félévi értesítők kiadása az általános és művészeti iskolában 

 

Délutáni foglalkozások rendje: 

 

 Napközi 

 A napközis tanulók 16 órakor hagyják el az épületet úgy, hogy az első és harmadik 

évfolyam a Széchenyi tér felől, míg a második és negyedik évfolyam a Kossuth utca 

felől. Indokolt estben, ha a szülő írásban kéri, a tanuló hamarabb hazamehet. 
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 Gyűjtő  

A gyűjtőt továbbra is 17 óráig biztosítjuk, de csak olyan gyermek számára, akiknél 

különösen indokolt a szülő foglalkozása miatt, amelyről írásban kérünk nyilatkozatot. 

 Tanulószoba 16.00 óráig 

 

Ebéd befizetésének rendje: 

A bejárati ajtón kifüggesztve és a honlapon. 

 

Fogadóórák: a honlapon. 

 

Egyebek: 

 Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy intézményünket kizárólag egészséges, 

tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, 

illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vesz 

részt. Kérjük, a szülőket, hogy 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 

az igazgato@arany-ebes.sulinet.hu email címen. 

 A napközben előforduló más megbetegedés esetén is a szülőt haladéktalanul értesítjük 

és –szükség esetén – az elkülönítést alkalmazzuk. 

 Az iskola épületében a közösségi tereken az ott tartózkodás idején kötelező 

minden tanuló és nevelő számára a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A 

gyerekeknél legyen tartalék maszk, a maszkokra írják rá a monogramot, osztályt. 

 Az első osztályos szülők gyermeküket 2020. szeptember 18-ig kísérhetik be és ki a 

járványügyi szabályok betartása és maszk viselése mellett. 

Más szülő csak különös indokkal a járványügyi szabályok betartása és maszk 

viselése mellett előre egyeztetett időpontban jöhet be az iskola épületébe. 
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 Kérjük a szülőket, hogy gyermekük részére megfelelő mennyiségű papírzsebkendőt 

biztosítsanak minden napra. 

 Többször használatos műanyag evőeszközök kerültek kiosztásra dobozban. Javasoljuk 

a szülőknek, hogy gyermekük étkezéshez ezeket használja. A szolgáltató ettől 

függetlenül folyamatosan biztosítja az előre csomagolt evőeszközöket. Az ebédlőben a  

poharak fertőtlenítése megoldott, de javasoljuk a saját pohár, vagy kulacs használatát.  

 Úszásoktatás 3-4. évfolyamon 18-18 órában 9 alkalommal lesz tavasszal.  

 Ellenőrző könyvet idén sem használunk, a KRÉTA hiteles felületként működik. 

 Iskolagyümölcs alsó tagozaton és 5-6. évfolyamon szeptembertől lesz. 

 Logopédus, pszichológus, szociális segítő, fejlesztő pedagógus van az iskolánkban. 

 Gyógytestnevelés: Orvosi szakvéleménnyel lehet jelentkezni a testnevelő tanároknál. 

 Szabadtéri testnevelés órák tartását szorgalmazzuk a járványhelyzet miatt, amennyiben 

az időjárás ezt lehetővé teszi. 

 A vagyonvédelem szigorú és következetes betartását kérjük a felújított épületben!  

 A szülő nem készíthet fotót, hangfelvételt az iskola területén csak igazgatói 

engedéllyel. Kivétel: iskolai ünnepség az udvaron. 

 Bármilyen személyes adat változását azonnal jelenteni kell az iskolatitkárnál és az 

osztályfőnöknél. Kérjük, hogy kövessék nyomon híreinket és egyeztessenek az 

osztályfőnökkel, ha az elérhetőségük változott! Kérjük, hogy ellenőrizzék a KRÉTA 

gondviselői jogosultságú hozzáférésüket! 

 Lehet használni a tanulói hűtőszekrényt az ebédlőben. Csak felcímkézett: névvel és 

dátummal ellátott ételeket lehet betenni. 

 SZM munkáját megköszönjük. Az új tanévre történő megbízás meghosszabbítása 

illetve újraválasztás (3 fő, évfolyamok közötti átfedés ne legyen). 

 Nyomatékosan kérjük az iskola közösségéhez tartozók figyelmét, hogy hiteles 

forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a 

www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni. Iskolánk honlapja: 

http://ebesarany.hu/ 

http://www.oktatas.hu/

