
Járványhelyzet tájékoztató 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A 2020-2021-es tanév indítása és szervezése sokkal több feladatot ró a 

szülőkre és a tanárokra egyaránt. Tudjuk, hogy sok lesz a változás és a 

nehézség, de kérjük, legyenek a segítségünkre, hogy minél 

zökkenőmentesebben sikerüljön a visszaállás az óvodai és iskolai 

életre. 

Intézményünkben a takarítás, fertőtlenítés folyamatos. A tanulókkal a 

kézmosásra még fokozottabban odafigyelünk és ellenőrizzük. 

Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy a higiénés feladatokra otthon is 

fordítsanak nagyobb figyelmet és gyakorolják a helyes kézmosást, 

valamint a helyes köhögési és tüsszentési szabályok betartását! 

 

Kérjük, hogy az alábbi új szabályok betartásával segítsék a 

gyermekek, tanulók és a tanárok munkáját a járványhelyzetben. 

 

 

 

 



1. A szülők nem jöhetnek be az intézménybe! 

Az autista óvodások és siket óvodások a hátsó kapun közelíthetik meg az óvodát. 

Az óvodai bejárati ajtajánál asszisztens kollégák fogadják majd a gyerekeket és 

kísérik őket az óvodai csoportba.  

Kivétel: az új beszoktatós óvodásainkat bekísérheti 1 szülő, kézfertőtlenítés után 

és állandó maszkviseletben.  

A siket és autista iskolás, szakiskolás tanulók a főbejáraton léphetnek az iskola 

épületébe. A szülők a kapuban köszönjenek el gyermekeiktől. 

A szülők az étkezési díjak befizetését átutalással rendezhetik, vagy lezárt 

borítékban küldjék be az iskolába. Az osztályfőnök kollégák segítenek a befizetés 

elintézésében. 

Az eddigi szokásnak megfelelően, délután a gyermekéért érkező szülő a portán 

várakozik. A portás a hangosbemondón hívja az érintett gyermeket vagy tanulót, 

akit igény szerint a portára kísér egy asszisztens. 

Az óvodás gyermekeknél a szülők délután is a hátsó bejáratot használják. 

Azonban előtte kérjük, hogy a portás segítségével jelezzék az óvodába, hogy 

megérkeztek gyermekükért. 

Kivétel: Az autista iskolai tagozaton 15:30 után 1 szülő folyamatos maszk 

használattal, kézfertőtlenítés után bemehet gyermekéért. 

 

 

 

 

 



2. Krónikus, tartós beteg gyermek és tanuló 

A szülő otthon tarthatja gyermekét, amennyiben a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik, például szív-érrendszeri megbetegedése, 

cukorbetegsége, légzőszervi megbetegedése, rosszindulatú daganatos 

megbetegedése, máj- és vesebetegsége van, vagy például immunszupprimált 

állapotban van. Ha ezekről van szakorvosi véleménye, azt szkennelve meg kell 

küldeni az iskolának. Ekkor a hiányzása igazoltnak tekintendő. Ebben az esetben 

a tanuló oktatása az érintett pedagógusokkal egyeztett formában zajlik, de nem 

távoktatásban. 

Minden más hiányzás esetén igazolni kell a távollétet. Ez lehet a szülői vagy az 

orvosi igazolás. 

 

3. Tanévkezdés szabályai 

 

BENTLAKÓ gyerekek: 

A kollégista tanulók 08. 31-én vagy 09. 01-jén érkezhetnek az iskolába. A kitöltött 

nyilatkozat és kérdőív leadásával, természetesen egészséges állapotban – melyet 

belépéskor érintés nélküli hőmérővel is ellenőrzünk – jöhet be az iskolába a 

tanuló. 

Érkezéskor a kapuig kísérheti a szülő a gyermekét, ahol nevelőtanárok veszik át 

őket és kísérik fel a kollégiumba, segítik a tanulók elhelyezkedését. 

Kivétel: kizárólag az új kollégista gyermekek és tanulók, akiket 1 szülő 

kézfertőtlenítés után, folyamatos maszkhasználattal felkísérhet a kollégium 

bejáratáig. Innen a nevelőtanárok segítik a beköltözést. 



BEJÁRÓ gyerekek 

A szülők csak a kapuig kísérhetik gyermekeiket! 

Asszisztens kollégák segítik az 1/1., ½. és 1. osztályosok terembe jutását.  

BENTLAKÓ és BEJÁRÓ tanulók szüleit kérjük, hogy érkezéskor a kapuban 

elhelyezett nyomtatványok kitöltésével pótolják az elmaradt beiratkozási és 

adminisztrációs szülői feladatokat. A gyermekek igazolványait mindenképp 

hozzák magukkal! 

 

4. Járványügyi szabályok 

Felhívjuk a szülők figyelmét az alábbi járványügyi szabályok betartására: 

Gyermeküket csak egészséges állapotban hozzák óvodába vagy iskolába! 

Ha a tanítás ideje alatt a pedagógusban vagy az ápolónőben felmerül a betegség 

gyanúja, azonnal értesíti a szülőt. A szülő köteles gyermekéért leghamarabb az 

iskolába jönni és haladéktalanul orvoshoz vinni! 

Ha a gyermek szoros kapcsolatban volt az elmúlt 2 hétben COVID fertőzött 

személlyel vagy házi karanténban lévő személlyel, akkor kérjük mielőtt iskolába 

hozná gyermekét, vegyék fel a kapcsolatot a gyermek háziorvosával és kövessék 

annak utasításait. Valamint minderről értesítsék az osztályfőnököt is! 

Ha a tanév során bármikor, a tanulónál vagy a vele egy háztartásban élő 

családtagnál, a tanulóval fizikai kapcsolatban lévő személynél COVID gyanúja 

merül fel és annak tesztelését hivatalosan orvos rendeli el, erről kérjük az iskolát 

haladéktalanul értesíteni, még az iskolába érkezés előtt!  

 

 



5. Új csengetési rend 

A reggeli ügyeletet (7 órától 7:45-ig) amennyiben az időjárás megengedi, az aula 

helyett, az iskola belső udvarában biztosítjuk. Kérjük, gyermeküktől az iskola 

előtt búcsúzzanak el! Bekísérésükre nincs lehetőség. 

Az óraközi szünetekben történő fertőtlenítés és a több csoportba beosztott 

ebédeltetés biztosítása érdekében az alábbiak szerint változik az iskola csengetési 

rendje: 

 

ÓRA IDŐPONT  

1. 8:10 – 8:55  

2. 9:05 – 9:50  

 9:50 – 10:05 TÍZÓRAI 

3. 10:05 – 10:50  

 10:50 – 11:05 UDVAR 

4. 11:05 – 11:50  

 
11:30-tól Ebéd beosztás 

szerint – autista tagozat. 
5. 12:00 – 12:45  

 12:45 – 13:10 EBÉD/UDVAR 

6. 13:10 – 13:55  

 13:55 – 14:20 EBÉD 

7. 14:20 – 15:05  

8. 15:10 – 15:55  

9. 16:00 – 16:45  

 

Az intézménybe lépéskor mindenkinek fertőtleníteni kell a kezét! 


