A Kandó Téri Általános Iskola szabályzata a 2021. 06. 11-én megrendezésre kerülő
ballagási rendezvény megtartásának feltételeiről

A szabályzatban foglaltak a 271/2021. (V. 21.) Kormány rendelete a 2021. február 8. napjával
kihirdetett

veszélyhelyzettel

összefüggő

rendkívüli

intézkedések

hatályának

újbóli

meghosszabbításáról és a 250/2021. (V. 17.) Kormány rendelet a 2021. évi ballagási
rendezvények megtartásának feltételeiről szóló jogszabályok előírásainak helyi szabályozását
tartalmazzák.

A Kandó Téri Általános Iskola közössége 2021. 06. 11-én, pénteken 13 órától jó idő esetén az
udvaron (1.), rossz idő esetén a tornateremben (2.) tartja meg hagyományosan, az éves
munkatervben erre a napra tervezett ballagási ünnepségét.
Az 8. évfolyam 5 osztályának a ballagását jó idő esetén két részben tartjuk meg.
Az első részben a 8.a, b, c, a második részben a 8. d, e osztály tanulói, szülei és vendégei
vesznek részt.


A tanulók a főbejáraton érkeznek, 13 órától kezdik meg a ballagást az épületben,
maszkban az osztályfőnök vezetésével. Osztályonként 1 fő védettségi igazolvánnyal
rendelkező fotós –, melyet szabad akaratából igazol- kísérheti őket, maszkban. Az
épületbe testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés követően lehet belépni.

1. Ballagási ünnepély az udvaron


a szülők, a vendégek három kapun jöhetnek be az iskolába; tanulónként 4 fő (13:0013:20 között 8. a Halomi úti, 8.b Gyergyó utcai, 8.c Kandó tér; 14:15-14:35 között 8.d
Halomi úti, 8.e Kandó tér felöli kapun érkezhetnek),



belépéskor a kollégák tanulónként ellenőrzik a belépők számát,



az udvaron belül a vendégek, szülők számára a maszk viselése kötelező,



a ballagók (ülve, a műsor és szereplésük ideje alatt) és a szereplők (szereplésük ideje
alatt) mentesülnek a maszk viselésének a kötelezettsége alól,



a szülők és a ballagók a ballagási ünnepség alatt a számukra kijelölt helyen kell
tartózkodjanak,



a tanulóknak és vendégeiknek, szüleiknek az ünnepség végeztével a kisudvar irányában,
a gépkocsi bejáró kapuján kell elhagyniuk az iskola udvarát.

2. Ballagási ünnepély a tornateremben


eső estén a tornateremben tartjuk ünnepségünket 13 órától egyszerre az 5 osztálynak,
minden jelenlévőnek a maszk viselése kötelező a szereplés idejét kivéve,



a szülők és vendégek a rendelet értelmében „a nevelési, oktatási intézmény zárt
tereiben nem tartózkodhatnak”, így ebben az esetben a ballagási rendezvényen nem
vehetnek részt,



a tanulók az ünnepség végén az épületet a főbejáraton keresztül hagyják el.

A fentieket a 250/2021. (V. 17.) Kormány rendelet a 2021. évi ballagási rendezvények
megtartásának feltételeiről szóló jogszabályban az intézményvezető hatáskörébe utaltak szerint
határozom meg, melynek betartása minden, a rendezvényen megjelenő személy számára
kötelező érvényű.

Minden résztvevő együttműködésére számítok!

Budapest, 2021. 05. 31.

Novák Csilla
a Kandó Téri Általános Iskola
intézményvezetője

