
Kedves Szülők!  

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának jelenlegi tájékoztatása alapján 2020. szeptember 

1- én (kedden) a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt.  

 

Általános információk:  

● Az intézményben szülőket csak előre egyeztetett időpontban, indokolt esetben 

tudunk fogadni (ha az ügy csak személyes találkozás keretében intézhető el). A 

maszk viselése kötelező! 

● Kérjük Önöket, hogy az iskola előtti csoportosulást lehetőség szerint kerüljék! Az iskola 

előterében várakozni tilos! Az előtérben egyszerre legfeljebb 2 fő tartózkodhat! A 

napközis gyerekekért jövő szülők, addig tartózkodhatnak ott, amíg a mikrofonba 

bemondják gyermekük nevét. 

● Kérjük, hogy a tanítási órák után közvetlen hazamenős gyermekek szülei ne 

csengessenek be, hanem várják meg gyermeküket az iskola bejáratánál! 

● Kérjük, a 2.-8. évfolyamra járó tanulók szüleit, hogy ellenőrizzék hozzáférnek-e a 

Mozanaplóhoz, illetve saját és gyermekük profiljain jó adatokat látnak-e!  

Probléma esetén a szülői értekezleten jelezzék /ha lehet írásban/ az osztályfőnöknek! 

Az 1. osztályosok szülei a szülői értekezleten kapják meg az elektronikus naplóba való 

belépéshez szükséges azonosítót és jelszót. 

Az iskolában reggel 7:30-tól biztosítunk pedagógus ügyeletet. A korábban érkező 

tanulók rögtön a saját tantermükbe mennek. 

 

Kérem a szülőket, hogy vegyék figyelembe:  

●  Nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja.  

●  A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van.  

● A módosított házirendünk alapján az idei tanévtől a szülők tíz tanítási napot 

igazolhatnak gyermekeinek tanévenként. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy csak 

abban az esetben igazoljon a szülő, ha családi okból, vagy egyértelműen 

beazonosítható betegség miatt maradna ki a gyermek. Egyéb betegség esetén, 

amennyiben a gyanúja is felmerül a COVID-19 vírusfertőzésnek, haladéktalanul 

keresse fel a háziorvosát és értesítse az iskolát is. 

● A gyermek ezt követően az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet 

az ügyeletes tanárnak kell leadnia aznap, amikor először jön egészségesen iskolába! 

 

● A jelenlegi rendelkezés szerint: a tanítási órákon, foglalkozásokon, szünetekben a 

maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.  

●  Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására.  



Az intézmény megelőző intézkedései:  

● megtörtént az iskola fertőtlenítése, takarítása 

● a takarítást követően megtörtént az épület ózongenerátoros fertőtlenítése 

● rendelkezésre áll kéz- és felületfertőtlenítő 

● a mosdókban van WC papír és papírtörlő /textiltörölközőt nem használunk/ 

● belépéskor fertőtlenítjük az iskolába érkezők kezét 

● folyamatosan fertőtlenítjük a mosdókat, öltözőket, tantermeket 

● az ebédlőben szigorú higiénés szabályokat vezettünk be, a tízórait és az uzsonnát az 

osztályteremben fogyasztják el a gyerekek 

● törekszünk arra, hogy mindenki csak az osztálytermét használja, csoportbontásnál 

fertőtlenítjük a tantermet 

● az iskolai védőnő az első tanítási napon rövid tájékoztatót tart minden osztálynak a 

betartandó általános higiénés szabályokról 

● Amennyiben az iskolában egy gyermeknél az iskolában fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különítenünk, egyúttal értesítenünk kell a szülőt. A tanulót a 

szülő érkezéséig elkülönítve tartjuk  

 

Az iskolánkban alkalmazott, korábban kiadott járványügyi protokoll 2020. október 01-

től a következő elemekkel egészül ki, illetve módosul. 

 

● Október 1-től két bejáraton át történik az iskolába történő bejutás. A főbejáratot 

kérjük, hogy csak az alsó tagozatos diákok vegyék igénybe. A hátsó bejáraton (nagy 

kapun) keresztül pedig a felsősök jöjjenek. Az együtt érkező testvérek egy bejáratot 

válaszva, együtt is bejöhetnek. 

●  A kézfertőtlenítés továbbra is mindenkinek kötelező. 

● Október 1-től, mindkét bejáraton érkezők testhőjét mérni fogjuk. Amennyiben a mért 

érték  37,5 ℃, vagy ennél magasabb, ebben az esetben a tanulót haza kell 

küldenünk. Amennyiben nem tud azonnal távozni, akkor a diákot elkülönítjük, amíg 

a szülő érte nem tud jönni. 

● A torlódások elkerülésének érdekében, kérjük, hogy 7.30 tól folyamatosan 

érkezzenek a diákok. Lehetőség szerint ne egyszerre jöjjön mindenki. Várakozás 

esetén , kérünk mindenkit, hogy tartsa be a 1,5 méteres szociális távolságot. 

● Az intézmény területére a tanulót kísérő nagykorú személy maszk viselése mellett 

beléphet a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig. 

● Az intézményen belül a diákok és a dolgozók számára a maszk viselése továbbra sem 

kötelező, de használata lehetséges. 

 

 

Piliscsaba, 2020.szeptember 28.    Az iskola vezetősége 

 

 

 


