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Tisztelt Szülők! 

 

Szeretettel köszöntöm Önöket a 2020/2021-es tanév megnyitása alakalmából. 

 

Az Alapfokú Művészeti Iskola 2020. szeptember 7-én indul el, a szeptember 2-3-án rögzített 

órarendek alapján.  

 

A szaktanárok által kiküldött, hiánypótlásról (hiányzó jelentkezési lapok, térítési díjak/tandíjak) 

szóló dokumentumot kérem, hogy figyelmesen olvassák végig, s a szerint járjanak el 

szeptember 30-ig.  
(A dokumentum a weboldalunkon is megtalálható, letölthető: Kezdőlap: Pótbeiratkozás, tandíj 
befizetés.) 
 

Tájékoztatom Önöket a járványügyi készenlét idején, az Alapfokú Művészeti Iskolában 

alkalmazandó helyi eljárásrendről, hiszen sajnos ezen tanévkezdésnek ez is szerves része: 

- Az intézményt csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. 

- A szülők az iskola kapujáig kísérhetik a gyermeküket, az iskola területére csak a 

gyermek léphet be.  

- Amennyiben az órák folyamán bármely tanulón fertőzés tüneteit észleljük (láz, légúti 

tünetek, rossz közérzet), haladéktalanul értesítenünk kell a szülőt. Ezért nyomatékosan 

felkérjük Önöket, hogy az iskolában megadott telefonszámuk pontos legyen, és ezen 

ténylegesen elérhetők legyenek. Ellenkező esetben kötelesek vagyunk a mentőket 

kihívni. A szülő megérkezéséig a beteg gyermeket az orvosi szobában különítjük el.  

- A betegség megelőzése érdekében, a művészeti iskola tantermeibe lépéskor 

kézfertőtlenítő használatára fogjuk kérni a gyermekeket, illetve – például érzékenység 

esetén – a szappanos kézmosást várjuk el.  

- Az intézmény területén a tanulók részére az arcmaszk használata nem kötelező. 

- A tanítási órák végén: 

• Amennyiben a gyermek a József Nádor Általános Iskola tanulója, a művészeti 

órát követően kérjük, hogy menjek vissza kijelölt tantermébe, s csupán azt 



követően, az osztályfőnökkel egyeztetett módon hagyja el az épületet (első és 

másodikos diákjainknak segíteni fognak a pedagógusok). 

• Amennyiben a gyermek a József Nádor Általános Iskola tanulója, de a délután 

folyamán már csupán a művészeti iskolába lép be, s a foglalkozás után, nem 

megy vissza a tantermébe, akkor az alábbi módon hagyhatja el az intézményt: 

o A szülők a délután folyamán is csak a külső kapuig jöhetnek, ott 

várhatják a gyermeküket az előre egyeztetett időpontban, amely lehet az 

egyéni főtárgy óra vagy csoportos óra vége, ez esetben az órák 5 perccel 

rövidülnek! Ezt a szaktanárokkal kell egyeztetni! 
(pl.: Zongoraórára érkezik a gyermek 14:30-kor, s az óra 15:00-ig tart. A szülő 

előre jelezte a főtárgy tanárnak, hogy ő jön a gyermekért az óra után. Ez 
esetben a szaktanár 14:55-kor abbahagyja a tanórát, s a kapuhoz kíséri a 
gyermeket.)  

Kérjük, hogy a szaktanárok órarendjére való tekintettel, pontosan tartsák 

be az időpontokat!  

Kérjük a várakozás idején a mindenkori járványügyi szabályok 

betartását.  

o Amennyiben a gyermek a délutáni művészetis foglalkozás után önállóan 

hazamehet, kérjük, hogy ezt írja meg a szaktanárnak címezve! 

- A járványügyi készenlét idején a személyes találkozások csökkentése miatt kérjük, 

kérdéseiket e-mailben, vagy telefonon tegyék fel nekünk.   

 

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 

 

További információkért keresse fel weboldalunkat: www.urommuveszeti.com, vagy 

keressenek bizalommal az urommuveszeti@gmail.com e-mail címen. 

 

 

Üröm, 2020. szeptember 2. 

Gulyás Kinga 

intézményvezető-helyettes 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 


