
SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS  
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

Amore levius. (Dominique-Marie Savy) 

 

HELYI INTÉZKEDÉSI TERV AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTAL 

KIADOTT ELJÁRÁSREND ALAPJÁN 

 

• Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és 

nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

• Az iskola épületébe csak tanuló és dolgozó léphet be. Szülő, kísérő nem jöhet be az iskolába, csak ha 

bármely pedagógus erre eseti jelleggel engedélyt adott (előre egyeztetett fogadóóra, megbeszélés, stb.). A 

szülők az érintett pedagógusokkal telefonon vagy más bevált csatornákon keresztül kommunikálnak. 

• Iskolánkban nem kötelező az arcot és orrot takaró maszk használata, viselése nem tiltott. 

• Az iskolába lépés előtt már nem mérjük a testhőmérsékletet. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőt biztosítunk. 

• Azoknak a diákoknak, ahol a gyermek reggeli felügyeletét nem tudják a családok megoldani, az 

eddigieknek megfelelően 7.00-től felügyeletet szervezünk a Kálmán Ferenc zsibongóban, az épületbe a 

zsibongó ajtaján keresztül kell érezni. Az iskolabüfé is 7.00-től tart nyitva. 

• 7.45-től 8.00-ig minden dolgozó és diák a főbejáratot használja. 

• Az iskola épületét 8.00-12.30-ig zárva tartjuk, az érkezők a csengőt használják. Az ezzel megbízott az 

igazgatói utasítás alapján eldönti, hogy beengedi-e az épületbe az illetőt vagy sem. 

• A tornatermet és az öltözőket sportegyesületek, civil szervezetek – az igazgatóhelyettessel előre 

egyeztetett időpontban – használhatják, de ezeken a foglalkozásokon csak az iskolával tanulói 

jogviszonyban álló diákok vehetnek részt, külsősök nem. 

• Csak az egynapos, nem ottalvással járó tanulmányi kirándulások és osztálykirándulások engedélyezettek 

az osztályfőnök és az igazgató előzetes megbeszélése alapján. 

• Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend 

szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk. Azt 

követően az orvos utasításainak alapján járunk el. A beteg gyermeknek és a felügyeletét ellátó személynek 

kötelező a maszk használata, a maszkot az iskola biztosítja. A gyermek az iskolába – hasonlóan más 

megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. Az a tanuló vagy dolgozó, aki bármilyen 

betegség miatt – akár egy napot is – otthon marad, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi 

zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. 

• A szülő gyermeke után továbbra is 3 tanítási napra adhat indoklás nélkül szülői igazolást. Ezen túl a 

járványhelyzetre való hivatkozás nem elégséges indok, hogy a hiányzást az iskola igazoltnak tekintse. 

• Amennyiben a tanulóval egy háztartásban élő személy COVID-ra utaló tüneteket érez magán, a szülő 

azonnal értesíti az iskolát, egyeztet a háziorvossal, további utasításig a tanulót nem küldi iskolába még 

akkor sem, ha a tanuló tünetmentes. 

• A járványüggyel kapcsolatban az osztályfőnökök folyamatosan eljuttatják a szükséges információkat a 

szülőkhöz, az aktualitások az iskola honlapjára is felkerülnek. 

 

Zsombó, 2021. szeptember 1. 
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igazgató 


