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A TISZALÚCI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZÜLŐI KÖZÖSSÉGÉNEK ÉS TANULÓINAK
az iskola WEB- és Facebook elérhetőségein

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
Nagy érdeklődésre tart számot a fennálló veszélyhelyzet ideje alatt megrendezendő 8. osztályos
ballagási ünnepség.
A többszöri - a kormány és a fenntartó által elrendelt - könnyítések bevezetéseként 8. osztályosaink
ballagását a tisztelt szülők és a végzős diákok igényeit felmérve, a fenntartó tankerületi központ
engedélye szerint osztályonkénti, tanulónként max. két szülő részvételével megrendezendő
ballagások megtartására van lehetőség. Így biztosítani tudjuk - a megfelelő védőtávolság betartása
mellett – az osztálytársakkal való találkozást, a megszokott osztályteremtől, az osztályfőnöktől való
elbúcsúzást.
Ebből adódóan:
A ballagási ünnepségek 9.00 órakor kezdődnek, az „a” osztály rendezvényével. A 8. osztályos
tanulókon kívül csak a kis, rövid műsorban és a szervezésben résztvevő hetedikesek vesznek részt. A
ballagási rendezvény helyszíne vagy az iskolaudvar egyik részterülete, vagy az alsó folyosói aula. A
ballagás pontos forgatókönyve a ballagtató hetedik osztályok elképzelése alapján valósul meg.
A beléptetés tanulónként - a hozzátartozó két fővel - a Hársfa utcai főbejáraton fog megvalósulni.
Jelen állás szerint úgy a tanulók, mint a szüleik maszkban, a kapuban kapott fertőtlenítő szer
használata után léphetnek be. Kérjük a belépők ellenőrizzék a testhőfokukat, amennyiben a reggeli
érték 38oC, vagy annál magasabb, illetve az elmúlt 24 órában több, mint háromszor elnyúló köhögési
epizód volt jellemző az állapotára, ajánlja fel másik családtagjának a részvétel lehetőségét! Megkérjük
a kedves szülőket, hogy kis gyermeket, karonülőt ne hozzanak magukkal a rendezvényre, 60 évnél
idősebb szülő, vagy nagyszülő csak saját felelősségére vegyen részt ünnepségünkön.
További kérés, hogy a gyermekeknek szánt virágokat ne hozzák magukkal az iskolába, és ne itt adják
át a ballagóknak! Minden tanuló a hetedikesektől kapott tarisznyával és szál virággal fog a ballagáson
résztvenni.
Az ünnepséget követően a tanulók és szüleik a Széchenyi utcai kapun hagyják el az épületet. Egy
gyors fertőtlenítés után a Hársfa utcai kapunál jön be a következő osztály. Az egyes kezdések között
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35-40 percet tervezünk. A „b” osztályosok és az „e”-sek együtt ballagnak, harmadikként a „c”-sek
ballagási ünnepségére kerül sor!
A fenti rendezvényekről az intézmény videofelvételt készít, melyek elérhetőek lesznek iskolánk
facebook-oldalán.
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