
5-8. év. tanulók szüleinek 

Tisztelt Szülők! 
 
A 2020/2021. tanévre vonatkozó, a pándémiával kapcsolatos több leirat/utasítás érkezett iskolánkba az EMMI-
től, a KaPi-tól és más felettes szervektől. Ezek egy részét iskolánk honlapján közzétettük. Vezetőségünk 
kialakította a székhelyi iskola járványveszéllyel kapcsolatos belső protokollját, melyről alább a szülői házat 
tájékoztatjuk, egyúttal kérjük együttműködésüket! 

1. Iskolábajárásról 
a.  „A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja.” – ennek megtartásáért a gyermek szülője felel! Kérjük, amennyiben 
gyermeküknél bármilyen betegségre utaló tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje 
alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással 
térhet vissza, mely tartalmazza, hogy egészséges és közösségbe mehet.  

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll 
fenn, lehetőleg írásban, a digitális naplóban. 

b. Az előre tudott (nem betegség okán történő) alkalmi hazamenetelek időpontját és módját 
kérjük előre írásban közölni az osztályfőnökkel (digitális napló vagy email, vagy ellenőrző 
könyvecske), a telefonos jelzések nem megfelelőek. Az ellenőrzőbe történt beírást a tanuló 
reggel mutassa be osztályfőnökének! 

c. Amennyiben az iskolában egy tanulónál bármilyen betegség, fertőzés tüneteit, vagy annak 
gyanúját észleljük, haladéktalanul el kell őt különítenünk, és értesítenünk kell a szülőt. 
Nyomatékosan kérjük ezért Önöket, hogy az osztályfőnöknek mindenképpen olyan 
telefonszámot(kat) adjanak meg, amelyen a szülő mindig elérhető és azonnal intézkedik is! 

d. Az a tanuló, aki a tanévkezdést (2020. szept. 1. előtt) megelőző 2 hétben, illetve a tanítási év 
során bármikor külföldi utazáson vett/vesz részt, kizárólag az előzőekben leírt orvosi igazolással 
jöhet iskolába! 

2. Ügyintézés 
Az iskolai ügyek intézése online történhet: elsősorban digitális napló üzenőrendszere (fájlmelléklet 
csatolására itt nincs mód), e-mail (ha fájlmellékletet is szükséges csatolni, az intézményi cím 
honlapunkon megtalálható). A telefonálással szemben kérjük, az írásos kommunikációt részesítsék 
előnyben! 

3. Szájmaszk hordása a tanulóknak 
a. Gyermeküknek minden tanítási napra biztosítsák a tiszta saját szájmaszkot! 
b. A maszk viselése az orr és a száj letakarását jelenti! 
c. Az iskola zárt tereiben viselése a tanulóknak 

i. kötelező: folyosó, könyvtár, mosdó 
ii. nem kötelező (de lehet): tanórán/szünetben a saját osztályteremben, tornaöltözőben 

4. Iskolai fertőtlenítés és más, megelőző intézkedések 
a. Iskolába járás szabályai 

i. Kizárólag az iskola alkalmazottjai és tanulói léphetnek be az épületbe, belépéskor 
maszkot viselnek és fertőtlenítik kezeiket a falra kihelyezett karos fertőtlenítővel. A 
Padányi-kártya ügyeletesnek történő felmutatása változatlanul kötelező. 

ii. A tanulóknak a tanórák/foglalkozások végeztével haladéktalan távozniuk kell az 
iskolából: osztályteremből, menzáról, tanulószobáról stb., kijelölt várakozóhely NINCS. 

iii. Az iskola minden bejárata kulcsra zárt. Napközben tanuló csak a portai bejáratot 
használhatja be és kilépésre. 

iv. Belépés reggel: minden tanítási napon 7:20–7:50 között léphetnek be a tanulók a 
számukra kijelölt bejáraton, amelynél pedagógus fog ügyelni. Ezt követően a portai 
főbejáraton, csengetéssel: 

1. Portai főbejárat: 8.B. 
2. Szeglethy utcai kapu: 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A. 

v. Biztosítjuk a folyamatos szellőztetést: 



1. A tanteremajtókat az óraközi szünetekben kötelező nyitva tartani, kitámasztva 
(ha az időjárás ezt engedi)! 

2. A bukó tanterem-ablakokat tanórák alatt nyitva tartjuk! 
vi. A tanulók az utolsó órájuk után, szaktanáruk vezetésével távoznak a kijelölt ajtón. 

b. Mivel minden az előírások szerint, a tanulók és más személyek által érintett felületeket 
minden tanórát követően fertőtlenítenünk kell, az ilyen felületek mennyiségét, illetve 
bonyolultságát csökkentjük, többek között: 

i. A tanulók az osztálytermükben nem tárolnak indokolatlanul személyes holmit. 
ii. Osztályteremben semmilyen kisállattartás nem megengedett (díszhalak sem). 

iii. a számítógép-billentyűzetek napi cserélésű fólia-bevonatot kapnak, ezeket a takarítók 
könnyen le tudják fertőtleníteni. 

c. Tanév rendje 
i. A tanév rendjét iskolánk honlapján megtalálják. 

ii. A szeptember eleji szülői értekezletek közül kontakt értekezletet a felső tagozatban csak 
az 5.A, 5.B, 6.B osztályoknak tart az osztályfőnök, a tanév rendjében meghatározott 
módon, míg a többi osztályfőnök online tartja meg; 

iii. Néhány hagyományos rendezvényünk kényszerűen elmarad. 
d. Kötelező udvari szünetekről (5-7., 8.A): a nagyobb létszám elkerülése érdekében, a 2., 3. és 4. 

óraközi szüneteket felosztjuk az érintett osztályok között. „Fakultatív” udvar-lehetőség nincs!  
e. A tanulók csak az osztálytermükben fogyasztják el a tízórait, a folyosókon ez tilos! 
f. Iskolai büfé: a büfé nem fog kinyitni, továbbá a készpénzes italautomaták üzemen kívül 

lesznek. Kérjük, feltétlen gondoskodjanak gyermekük tízóraijáról! 
g. Menza: egyszerre kb. 80 tanuló tartózkodhat bent. Ezért külön menza-órarendet készítettünk, 

melyet közzéteszünk az osztálytermekben, és az ebédlőnél, e szerint az osztály menzásainak 
egyben, „osztálykötelékben” kell az ebédlőbe elvonulniuk. A kézmosás étkezés előtt kötelező, a 
tolakodás – amely értelmetlen és felesleges – nem megengedett. Külön felügyelőtanár fog 
felügyelni. 

h. Úszásórák nem lesznek. 
 
Veszprém, 2020.08.31. 

Padányi Katolikus Iskola vezetősége  


