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ELJÁRÁSRENDJE SZÜLŐKNEK 

 

 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja.  

 Szeptember elsején a szülőknek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az elmúlt két 

hétben 

- voltak-e külföldön, 

- gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e? (A nyilatkozat a honlapon 

található.) 

 A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség 

szerint, panaszok esetén megmérjük a testhőmérsékletüket, amit eltérés esetén a 

szülőnek jelzünk.  

A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük, a szülőt 

értesítjük. 

 A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

 A szülő haladéktalanul köteles az iskolát értesíteni (nador@nvarosi-

gyor.sulinet.hu), ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van. 

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását 

igazolt hiányzásnak tekintjük. Ezek a tanulók tanulmányaik folytatásához az 

osztályfőnökük koordinálásával kaphatnak segítséget.  

 Amíg a járványügyi helyzet nem változik, addig szülő nem igazolhat hiányzást!!!  

 A családi ok miatti távolmaradást legalább 2 nappal előtte, írásban az 

osztályfőnöknek kell jelezni.  

 Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a 

részére előírt karantén időszakára. 



 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 

 A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása 

szerint szükséges eljárni.  

 Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás 

igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott 

szervek, hatóságok felé! 

 Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók tartózkodhatnak. 

Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés, valamint a délutáni 

hazamenetről szóló intézkedéseket a szülő és a tanuló köteles elfogadni. (Az igények 

felmérése szeptember elsején történik).  

 Ügyintézés e-mailben a nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu címen keresztül lehetséges. 

Előre egyeztetett időpontban, indokolt esetben személyes megjelenéskor kötelező 

a maszk használata. Az iskola területére lépés után azonnali kézfertőtlenítés kell, hogy 

történjen! Az automata kézfertőtlenítő berendezések (3 db) az aulában és az udvar felöli 

2 bejáratnál találhatók. 

 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket (csak az újonnan 

belépő  osztályfőnök esetében lesz ilyen)  a járványügyi előírások betartása mellett 

tartjuk meg (maszk, távolságtartás). Az időpontokat a honlapon és a Kréta felületen 

tesszük közzé. 

A többi osztály szülői értekezleteiről az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket. 
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