
 
 

Tisztelt Szülők! 
 

 2020. június 02-től kinyit az iskola, és ügyeletet biztosítunk a gyerekek részére. Az ügyelet két 
ciklusra osztható. Az I. ciklus június 14- ig tart. Ebben az időszakban gyakorlási tevékenységeket is 
biztosítunk a gyerekeknek.  
 
A szükséges óvintézkedések betartásával (takarítás, fertőtlenítés, rendszeres kézmosás…), egyelőre 10 
fős csoportbontással kell számolni.   
 
Az étkezéssel kapcsolatos igényeiket a kiküldött űrlapon már jelezhették. A továbbiakban a szokásos 
módon, az élelmezésvezetővel intézhetik az igénylést, lemondást. 
 
 

I. ciklus: június 02-12. (9 nap)  
 

 AZ ÜGYELETBEN LÉVŐ GYEREKEKNEK NINCS DIGITÁLIS OKTATÁS. ŐK AZ ALÁBBI FORMÁBAN KAPNAK 
TÁMOGATÁST.  
 
A szervezett (kötött) foglalkozásokon a részvétel kötelező. 
 
Minden nap lesz magyar - és matematikagyakorlás. A felsős diákok hetente kapnak egy érdekes 
történelmi feladatsort. Ezeket az ügyeletes pedagógusok segítségével, illetve alapvetően önállóan 
oldják meg a gyerekek. Lesz sport, táncfoglalkozás, idegen nyelvi, rajzfoglalkozás és egy 
kerámiafoglalkozás (alsósóknak) a szakos ügyeletesek vezetésével. 
 
Minden nap ebéd után Könyvmoly percek lesznek. Az ügyeletes gyermekektől kérjük, hogy hozzanak 
magukkal egy szabadon választott könyvet. (Olvasás, olvasónapló vezetése, beszélgetés,….) Aki nem 
hoz könyvet, az kap a könyvtárból. 
 
Kötött foglalkozások: 
magyar, matematika gyakorlás, „Könyvmoly” percek napi szinten ( 1-8. évfolyamig), 
történelmi ismeretek heti egy alkalommal (5-8. évfolyami),  
idegen nyelvi foglalkozás játékos, beszélgetős formában heti egy alkalommal(4-8. évfolyamig),  
sport, rajz, festés,  tánc, heti egy alkalommal (1-8. évfolyamig), 
kerámiafoglalkozás heti egy alkalommal (1-4. évfolyamig). 
 
Szabadidős sporttevékenységek: 
Asztalitenisz, tollaslabda, csocsó (2 fős)….stb, ami nem eredményez testkontaktust….. 
 
 



 
 
 
 
Ügyeletbe a következőket hozzák magukkal a gyerekek: 

 Matematika könyv, munkafüzet, füzet, 

 nyelvtan könyv, munkafüzet, füzet, 

 egy darab vonalas füzet az olvasófüzetnek, (1-8 évfolyam) 

 idegen nyelvi tankönyv, munkatankönyv, füzet, (4. évfolyamtól) 

 történelmi atlasz, (5. évfolyamtól) 

 tolltartó,  

 rajzfelszerelés, (rajzdoboz) 

 minden napra  

 textilszalvéta, tornacipő, (tornaruha) 

 saját kulacs, 

 papírzsebkendő. 
 
A foglalkozásokat rugalmasan szervezzük meg, alkalmazkodva az időjáráshoz, az éppen ügyeletes 
pedagógusok szakos végzettségeihez, és a gyerekekhez. 
 
 

II. ciklus: június 15-26. (10 nap) 
 
Sport, rajz, festés, tánc, „Könyvmoly” percek.  
 
Szabadidős sporttevékenységek: 
Asztalitenisz, tollaslabda, csocsó (2 fős)….stb, ami nem eredményez testkontaktust….. 
 
Ügyeletbe a következőket hozzák magukkal: 

 tolltartó,  

 rajzfelszerelés, 

 minden napra tornacipő (tornaruha), 

 saját kulacs, 

 sapka, 

 javasolt naptej, 

 papírzsebkendő, 

 ……..a menet közben felmerülő felszerelésekről időben tájékoztatást adunk. (pl.: esőkabát.) 
 
A foglalkozásokat rugalmasan szervezzük meg, alkalmazkodva az időjáráshoz, a gyerekekhez.  
 
 
 
Székesfehérvár, 2020. 05. 22. 
                                                                                         
        Tóth Péter 
                intézményvezető 


