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Lesz kötelező lázmérés az iskolai beléptetéskor? 

A bejáratnál nincs lázmérés, ezt a jelenlegi protokoll csak a kollégiumi beköltözéskor 
írja elő. (Előzetes hírek alapján ez október 1-től változni fog.) Az osztálytermekben az 
osztálytanítók gyanú esetén ellenőrzik a lázat, de ezt az osztályközösségek a szülői 
eseteken egyeztetik. 

Kötelező lesz a maszkviselés az iskolában? 

Nem lesz, csak akkor, ha ezt a protokoll kötelezővé teszi. 

Féltem a gyermekemet, nem akarom iskolába küldeni. Megtehetem ezt? 

A jelenlegi eljárásrend ezt nem teszi lehetővé, az aggodalom nem alapos indok arra, 
hogy a gyermek ne járjon iskolába. 

Mi történik, ha a gyermekem az iskolában lesz rosszul? 

A gyermeket elkülönítjük társaitól, lázat mérünk nála és haladéktalanul értesítjük a 
szülőt, kérve, hogy lehetőleg egy órán belül érkezzen meg érte. A szülő kötelessége a 
gyermek háziorvosát telefonon felhívni és az ő utasításai alapján eljárni. A diák a 
betegség után csak orvosi igazolással térhet vissza az iskolába. 

Szülőként COVID + személlyel voltam kontaktusban, mehet-e a 
gyermekem iskolába? 

Ilyen esetben, ha a szülőként várod a saját teszted eredményét, kérjük, hogy 
gyermeked ne küldd iskolába a teszt eredményének megérkezéséig! Az eredmény 
függvényében járhat vagy nem járhat újra a gyermek iskolába. 

Családunk egyik tagja érintkezett igazoltan COVID + fertőzött személlyel. 
A közösség védelme érdekében otthon tarthatom-e gyermekemet 
önkéntes karanténban? 

Ilyen esetben egyéni elbíráslás alapján az osztálytanítóval egyeztetve, az éves 
hiányzási keret terhére, a szülő igazolást adhat. Jelen helyzet miatt a Házirendben 
rögzített, a gondviselő által évente igazolható napok számát 6 napról 15 napra 
emeltük. 

Iskolába járó egyik gyermekem megbetegedett, engedhetem-e iskolába a 
másikat? 

Iskolánk kérése az, hogy ez esetben maradjon otthon a másik gyermek is, de 
mindenképpen beszéljetek a gyermekorvosotokkal a továbbiakról. 
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Karanténba került a család. Mi a teendő? 

A hatósági karantén ideje igazolt hiányzásnak minősül. Ezalatt nincs digitális tanrend, 
a tanárokkal kell egyeztetni a pótlásokról, beszámolásokról. 

Gyermekem beteg volt, szükséges-e COVID negatív teszt ahhoz, hogy 
visszatérjen az iskolába? 

Az iskolának nem kell negatív COVID tesztet kérnie a gyermek szüleitől a 
visszatéréshez. Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon 
maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet 
újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által 
kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

Dönthet az iskola saját hatáskörben a digitális tanrend bevezetéséről? 

Nem. A digitális tanrendre való áttérést csak az Operatív Törzs utasítására lehet 
megtenni. Ugyanígy az Operatív Törzs dönt a normál tanrendre való visszatérésről is. 

Elrendelheti-e az iskola saját hatáskörben a rendkívüli szünetet? 

Nem. Koronavírus érintettség esetén az adott intézményben csak az Oktatási Hivatal 
rendelhet el rendkívüli szünetet. 

Lesz párhuzamosan digitális és hagyományos tanrend? 

A miniszter nyilatkozata szerint előfordulhat, hogy egyes osztályok digitális tanrendben 
folytatják a munkát, míg mások hagyományosan.  

Ha bezárják az iskolát,  vagy egyes osztályokat, lesz-e gyerekfelügyelet? 

Igen, lesz. 

Hogyan alakította ki az iskola a saját eljárását? 

Az iskola az EMMI köznevelési intézményekre vonatkozó járványügyi eljárásrendje 
alapján jár el. Ennek változása esetén a mi eljárásunk is változik. 

Mi a helyzet, ha nem értek egyet az iskola által hozott rendelkezésekkel? 

Az iskola a járványhelyzetre vonatkozó szabályozását azokhoz a mindenkori, állami 
előírásokhoz (kormány-, illetve minisztériumi rendeletek) igazítja, melyeknek 
kötelezően meg kell felelni. Természetesen a belső szabályok alkotásakor 
folyamatosan törekedni fogunk arra, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek közül az 
iskola szokásos működéséhez legközelebb álló megoldásokat válasszuk. Ugyanakkor 
az itt felsorolt kérdések tekintetében nincs lehetőség a tanárok egyedi mérlegelésére, 
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a járványhelyzetre vonatkozó aktuális szabályozást mindenkinek meg kell ismernie és 
egységesen be kell tartania. 

Meddig érvényesek ezek a rendkívüli szabályok? 

A járványhelyzetre vonatkozó szabályokat folyamatosan a kötelező állami 
előírásokhoz igazítjuk, ennek okán a rendkívüli előírások bármikor enyhülhetnek vagy 
szigorúbbá válhatnak. 

 


