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Tisztelt Szülők!  
 

Mint ismeretes, Csíkszeredában a fertőzöttek száma alapján, a második (sárga) 
forgatókönyv van érvényben. Ez azt jelenti, hogy az elemi tagozat, a VIII. és XII. 
osztályosok járnak be az iskolába, a többi osztály esetében a rotációs elv működik (egyik 
héten az osztály fele, a másik héten az osztály másik fele jön be az iskolába, azon a 
héten, amikor otthon vannak a diákok, online feladatot kapnak). Minden igyekezetünk 
ellenére, az első tanítási hét után, úgy véljük, hogy az V. osztály is, jövő héttől – 
szeptember 21. – rotációs formában tud részt venni a tanórákon. Szerettük volna, hogy 
ez a két osztályközösség (V. A, V. B) még egyben legyen, de a termek mérete és az 
előírások értelmében, erre nincs lehetőség.  

Ugyanakkor, minden törekvésünk ellenére, az első hét gyakorlata azt mutatja, 
hogy újabb teremcseréket kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy a teljes létszámmal 
érkező osztályaink elférjenek. Nagyban nehezíti ezt a tervezést a termek mérete, a 
zongorák, amelyek a zeneosztályokban találhatók, és persze, a távolság betartására 
vonatkozó előírás. Csatolom az osztályok termekbe való elosztását, amely 2020. 
szeptember 21-től lép érvénybe.  

Ahogyan már a tanítók / osztályfőnökök értesítették Önöket, a szakórák 
megtartása lehetséges, fizikai jelenléttel, erre a diákoknak minden héten be kell jönniük. 
Az órarend elkészítése is nagy kihívás, minden évben, idén még inkább. 670 diák, 110 
pedagógus, és heti több mint 2000 óra van tanintézményünkben. A járvány megelőzése 
érdekében hozott intézkedések értelmében, a diákok, lehetőség szerint, a program alatt, 
nem válthatnak tantermet. Ez is nehezíti a megfelelő órarend elkészítését. Megkérem, 
továbbra is kezeljék ezt is megértéssel.  

Végezetül, felhívom újra a figyelmüket, hogy az iskola épületébe, sajnos, a szülők, 
diákok hozzátartozói nem jöhetnek be. Ügyintézés csak telefonon (0266-310080, 
0787574194), e-mailen (nagyistvanhr@yahoo.com) történik. Amennyiben igazolásra van 
szükség, kérem, telefonon / e-mailen jelezzék, és az igazolást a diáktól hazaküldjük, vagy 
elektronikusan eljuttatjuk Önökhöz.  

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm, és a legjobbakat kívánom 
mindannyiuknak! 

 
 
2020. szeptember 18., Csíkszereda 

        
Nagy Zsuzsanna,  
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Osztály Létsz. Véglegesnek mondható változat, megjegyzés 

Előkészítő A 23 218-as terem – teljes létszám 

Előkészítő B 27 Csiga-biga – mindkét teremben, teljes létszám 

I.A 27 117-es terem - a tanítóval egyeztetett beosztás szerint hetente 
maradnak otthon gyerekek 

I.B 19 118-as terem – teljes létszám 

II.A 15 120-as terem – teljes létszám 

II. B 23 119-es terem – teljes létszám 

III.A 16 122-es terem – teljes létszám 

III. B 25 108-as terem – teljes létszám 

IV.A 27 124-es terem – a tanítóval egyeztetett beosztás szerint hetente 
maradnak otthon gyerekek 

IV.B 26 125-ös terem - a tanítóval egyeztetett beosztás szerint hetente 
maradnak otthon gyerekek 

V. A 25 325-ös terem, rotáció 13 – egyik héten, 12 másik héten - délelőtt 

V.B 28 224-es terem, rotáció 14 – egyik héten, 14 másik héten - délelőtt 

VI.A 24 225-ös terem - rotáció 12 – egyik héten, 12 másik héten – délelőtt 

VI.B 27 208-as terem - rotáció 13 – egyik héten, 14 másik héten – délelőtt 

VII.A 25 222-es terem – rotáció 13 – egyik héten, 12 másik héten – délelőtt 

VII.B 25 219-as terem - rotáció 13 – egyik héten, 12 másik héten – délelőtt 

VIII.A 15 220-as terem – teljes létszám, délelőtt 

VIII.B 23 319-es terem – teljes létszám, délelőtt 

IX.A 26 323-as terem – rotáció 13 – egyik héten, 13 másik héten  

IX.B 29 322-es terem – rotáció 14 – egyik héten, 14 másik héten 

X.A 29 317-es terem – rotáció 15 – egyik héten, 14 másik héten  

X.B 28 308-as terem - rotáció 14 – egyik héten, 14 másik héten  

XI.A 26 324-es terem - rotáció 13 – egyik héten, 13 másik héten  

XI.B 28 318-as terem – rotáció 14 – egyik héten, 14 másik héten  

XII.A 26 217-es terem – teljes létszám, délelőtt 

XII.B 28 Tornaterem – teljes létszám, délelőtt  


