
9-15. évf. szakképzés osztályai, Szülők részére 

 

Kedves Szülők! 

 

A 2020/2021.  tanévünket veszélyeztető pándémiával kapcsolatban több leirat érkezett iskolánknak az EMMI-

től, a KaPi-tól és más felettes szervektől.  

Vezetőségünk kialakította a székhelyi iskola belső protokollját! 

 Melyről alábbiakban tájékoztatjuk és kérjük az együttműködést! 

 

Iskolábajárás  
 

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

írásban, a digitális naplóban. 

 

- 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 

- Az a tanuló, aki a tanévkezdést (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 

-  

1. Ügyintézés 

 

- iskolai ügyek intézése online történhet ( digitális napló üzenőrendszere, vagy email) 

- a telefonálással szemben, kérjük az írásbeliséget részesítsék előnyben 

 

2. Szájmaszk 

 

- kérjük, gyermeküknek  minden tanítási napra biztosítsanak saját tiszta szájmaszkot 

- a maszk viselése az orr és a száj letakarását egyaránt jelenti 

- iskola zárt tereiben viselése a tanulóknak: 

a) kötelező: folyosó, könyvtár, mosdó 

b) nem kötelező (de lehet): tanórán, szünetben a saját osztályteremben, öltözőben 

 

3. Iskolai fertőtlenítés és más, megelőző intézkedések 

 

Iskolába járás szabályai:  

- Kizárólag az iskola alkalmazottjai és tanulói léphetnek be, belépéskor maszkot viselnek és 

fertőtlenítik kezeiket a falra kihelyezett karos fertőtlenítővel. A Padányi-kártya felmutatása változatlanul 

kötelező az ügyeletesnek. 

- A tanulóknak a tanórák/foglalkozások végeztével haladéktalan távozniuk kell az iskolából: 

osztályteremből, menzáról.  

- A folyosókon, portánál, tornacsarnoki galériákon stb. tilos a tétlenkedés, várakozás  

- Az iskola minden bejárata kulcsra zárt.  

- Belépés reggel: minden tanítási napon 7:20–7:50 között léphetnek be a tanulók a számukra kijelölt 

bejáraton. 

- Ezt követően a portai főbejáraton, csengetéssel. (késés esetén) 

- A-folyosó végi kapu (ahol az ételt szállítják): E-osztályok 

- Kilépés: Azon a helyen ahol a belépés történt. 

 

4. Mivel minden az előírások szerint, a tanulók és más személyek által érintett felületeket minden 

tanórát követően fertőtlenítjük. 

- A tanulók az osztálytermükben nem tárolnak személyes holmikat. 

- Osztályteremben semmilyen kisállattartás nem megengedett (díszhalak sem). 

- a számítógép-billentyűzetek napi cserélésű fólia-bevonatot kapnak 

 



 

 

 

5. Tanév rendje 

A honlapon megtalálják! 

 

- a szeptember eleji szülői értekezletek közül kontakt értekezletet csak az, 9.E osztályok tarthatnak, a 

tanév rendjében meghatározott módon, míg a többi osztályfőnök online tartja meg; 

- néhány hagyományos rendezvény kényszerűen elmarad, például osztályéneklési verseny. 

 

6. Biztosítjuk  a folyamatos szellőztetést: 

- A tanteremajtókat az óraközi szünetekben kötelező nyitva tartani, kitámasztva! 

- A tanterem-ablakok közül a buktatósokat tanórák alatt nyitva kell tartani! 

- A tanulók csak az osztálytermükben fogyasztják el a tízórait, a folyosókon ez tilos! 

- Iskolai büfé: a büfé nem fog kinyitni, továbbá a hozzá tartozó italautomaták üzemen kívül lesznek 

 

7. Menza 

-  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. 

 

8. Úszásórák nem lesznek. 

 

 

Veszprém, 2020.08.31. 

az iskola vezetősége  


