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Jelen szabályozás érinti a Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium tanulóit, szülőket, pedagógusait és minden dolgozóját. 

Az intézkedési terv összhangban van az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban 

EMMI) által kiadott járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrenddel. 

 

Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre: 

 alapos fertőtlenítés és takarítás minden épületben 

 a fertőtlenítő szerek, valamint tisztító szerek beszerzése a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (NKK) ajánlásai alapján történt 

 a tanévnyitó Veni Sancte szentmise az egészségügyi szabályok betartásával valósul 

meg. 

 az első tanítási napon (szeptember 1-én) csak az első négy órát tartjuk meg, amelyek 

osztályfőnöki órák lesznek. Itt kapnak részletes tájékoztatást a diákok a szabályokról, 

a járványügyi aktuális házirendről 

 

Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások: 

 az intézményeinkbe csak egészséges, tünetmentes gyermek és dolgozó léphet be. 

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, úgy 

gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról az NKK ajánlásit figyelembe véve. A szülő 

köteles az óvodát, iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van. 

 a tanórákon és az osztálytermeken kívül az épületben NEM kötelező a szájat és orrot 

eltakaró maszk használata, de nem is tilos. 

 a mosdókban, mosdók előtt valamint az öltözőkben kerülni kell a csoportosulásokat. 

Ezekre külön felhívjuk minden érintett figyelmét 

 az osztálykirándulások, erdei iskolák megvalósíthatók, lehetőleg belföldön és minél 

több szabadban eltöltött programokkal. 

 szülői értekezleteket, nyílt napok személyes jelenlét formájában tartjuk meg, de 

diákonként csak egy szülő, hozzátartozó jelenjen meg. 

 

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása: 

 az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk el 

 az intézménybe érkezéskor, étkezéskor mindenki alaposan mosson kezet, ehhez 

biztosítunk fertőtlenítő folyadékot 

 a személyi higiéné alapvető szabályairól a gyerekek kapnak az adott korosztálynak 

megfelelő tájékoztatást 
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 a mosdók folyamatos fertőtlenítéséről gondoskodunk, valamint az osztálytermekben 

is fertőtlenítést végzünk 

 fokozott figyelmet fordítunk a termek szellőztetésére 

 

Iskola egészségügyi ellátás szabályai: 

 amig más korlátozás nem lép életbe, addig az iskolai szűrővizsgálatokat 

megrendezzük, természetesen a megfelelő óvintézkedéseket betartva 

  

Tanulói hiányzások kezelése: 

 a tanuló távolmaradását – miniszteri rendelkezés szerint – csak nagyon alapos indok 

esetén kell igazoltnak tekinteni. Minden ezzel kapcsolatos szülői kérelmet alaposan 

megvizsgáljuk és utánajárunk. Amennyiben a kérelemben megfogalmazott indok 

igazolást nyer, úgy határozott időre megadható az engedély és igazoltnak tekinthető 

a távolmaradás. 

  

Teendő beteg személy esetén: 

 amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítésre kerül, valamint értesítjük az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Az 

intézmény pedig értesíti a szülőt. 

 

Kommunikáció: 

 nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak, 

elkerülve ezzel a felesleges pánikkeltést 

 

Egyéb rendelkezések: 

 intézményünkben továbbra is fenntartjuk és használjuk a már kialakított online 

rendszert 

 az első napokban minden tanuló megkapja a saját intézményi e-mail címét, amivel 

az online oktatási rendszerünkben részt vehet. Ezzel szeretnénk sok problémát 

kiküszöbölni, amit az online oktatás során tapasztaltunk. Tehát minden iskolánkba 

belépő tanuló kap egy iskolai e-mail címet a hozzá tartozó leírással, amely az 

intézmény tulajdona és kizárólag iskolai célokra használható. 

 megkérek minden személyt aki az oktatásban, nevelésben részt vesz (gyermek, 

pedagógus, szülő), hogy az használt elektronikus csatornákat rendszeresen figyelje, 

hiszen a kommunikáció ezeken a csatornákon is megvalósul 
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A jelenlegi szabályozás mindaddig érvényben marad, amíg a Magyarország Kormánya 

újabb szigorításokat nem eszközöl. 

 

Szob, 2021. szeptember 1. 

 

Németh Gábor 

igazgató 
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