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Kedves Diákok!  

 

Az alábbiakban szeretnék segítséget adni számotokra a kialakult járványügyi helyzet 

megoldásához. A jelenlegi járványügyi helyzetben mindannyiunk közös érdeke, hogy az 

iskolában a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb legyen.  

Igyekezzünk mindent megtenni azért, hogy a tanításra a hagyományos formában kerülhessen 

sor.  

Ehhez fogalmaztunk meg néhány elvárást, amelyek betartását mindenkitől kérjük. Tudjuk, 

hogy a szabályok betartása nem mindig könnyű, odafigyelést igényel. Viselkedjetek 

felelősségteljesen társaitok, tanáraitok és önmagatok érdekében. 

 

Belépés az iskolába 

 Az iskolát csak egészségesen, tünetmentesen látogassátok. 

 Az épületet a tanulók számára 6.45-től nyitjuk ki. 

 Az épületbe történő belépéskor a testhőmérsékletet ellenőrizzük (2020. 

szeptember  16-tól). Csak az léphet be, akinek a testhőmérséklete nem haladja 

meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. 

 Az iskola épületébe történő belépéskor használjátok a vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőt. (sensoros/spay) 

 A belépésnél különösen kerüljétek a zsúfoltságot, ennek érdekében a főbejárat 

mellett a Prohászka Ottokár utcai kapu is nyitva lesz 7.45-ig   

 A tantermeken kívül (közösségi terekben, folyosókon, mellékhelyiségekben)  a 

szájat és orrot eltakaró maszk használata kötelező a belépéstől kezdődően. 

 Az iskola területén látogatókat nem fogadhattok. 

 Régi tanítványok az iskola területére nem jöhetnek be. 

 

Benntartózkodás az iskolában 

 Kérjük, mellőzzétek a közösségi terekben és az iskola épülete előtt a 

csoportosulásokat. 

 Tartsátok be az alapvető higiéniai szabályokat (kézmosás, tüsszentés, köhögés stb.). 

 Minden tanítási óra után ellenőrizzétek, hogy nem hagytatok szemetet a padban, a 

földön. Ügyeljetek a folyosók és mellékhelyiségek tisztaságára. 

 A tantermek ajtajait, az ablakokat lehetőség szerint tartsátok nyitva. 

 Használjátok a tantermekben elhelyezett, az iskola által biztosított kéz –és felület 

fertőtlenítőket, ha szükségesnek látjátok, akkor a saját fertőtlenítőt kézre, 

felületekre. 

 Figyeljetek oda tanáraitok és diáktársaitok egyéni kéréseire, amelyet speciális 

helyzetük miatt fogalmazhatnak meg. 

 Az iskolai rendezvényeken a saját osztálytársaitok társaságában legyetek. 

 Kérjük, a tanári előterébe, az irodákban minden esetben használjátok a maszkot, 

tartsatok távolságot (1-1 fő tartózkodjon) 
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 Az ügyintézésnél használjátok az online formát, ha ez nem lehetséges, akkor csak az 

érintett  keresse fel az ügyintézőt, igazgatósági tagot. 

 A büfé előtti sorban állásnál tartsátok be a kijelölt várakozási távolságot, a büfét két 

irányból közelítsétek meg. 

 A büfé előtti asztaloknál/folyosókon elsősorban azokkal a diákokkal üljetek le, 

akikkel tanórákon is együtt vagytok. 

 Tanítás után, amennyiben nincsen délutáni iskolai foglalkozásotok, a 

felszerelésetekkel együtt hagyjátok el az iskola területét. 

 

Teendő betegség esetén, hiányzás igazolása 

 Amennyiben a fertőzés tüneteit észlelitek, jelezzétek az osztályfőnökötöknek, ha őt 

nem találjátok, akkor az iskolavezetés valamelyik tagjának. Az első feladatuk, 

hogy elkülönítsenek benneteket a többiektől. 

 Ezután értesíteni fogjuk az iskolaegészségügyi orvost, aki dönt a további 

teendőkről, és értesítjük a szülőt/gondviselőt, akinek fel kell vennie a kapcsolatot a 

háziorvossal/gyermekorvossal. 

 Hatósági házi karantén esetén, az iskolába történő visszatéréshez a járványügyi 

hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges 

bemutatni.  

 Egyéb betegség esetén az iskolába kizárólag az orvos által kiállított igazolással 

térhettek vissza. Betegség miatti hiányzást a szülő nem igazolhat. 

 A hiányzások igazolása az eddig megszokott rendben történik. 

 Ha valaki veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegség, vagy 

immunszuprimált állapota miatt és erről orvosi igazolással rendelkezik, akkor a 

hiányzását igazoltnak tekintjük. 

 Igazolt a hiányzás akkor is, ha hatósági karanténba kerültök, a karantén időszakára. 

 

Mindenkit foglalkoztat  a digitális oktatás kérdése. (részletes elvárásokat fogalmaztunk meg, 

melyek iskolánk honlapján olvashattok:  

https://www.telekiblanka.hu/elvarasok-tantermen-kivuli-digitalis-oktatas-idejen ) 

 Digitális oktatás elrendelésére jogosul szerv: Operatív Törzs 

Járványügyi szabályozások miatti elrendelések: 

1. egész intézményre vonatkoztatott (EMMI) 

2. egyes osztályok, pedagógusok/dolgozók izolációja (EMMI- OH-Tankerület) 

3. egyes diákok/dolgozók járványügyi megfigyelés alá helyezése (karantén NNK 

határozat által EMMI) 

Mindhárom esetben valamennyi egészséges/beteg iskolahasználó (pedagógus, tanuló) digitális 

megjelenésére speciális megoldásokat kell alkalmazni, melyek a következők: 

 

https://www.telekiblanka.hu/elvarasok-tantermen-kivuli-digitalis-oktatas-idejen
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Alapvetések az 1. esetben a következők (egész intézményre vonatkoztatva) 

 A tantermen kívüli oktatás nem tanítási szünet. A tanítási napokon az órarend 

szerinti munkarend kötelező, azzal az eltéréssel, hogy a munkanap 7.45-kor 

kezdődik, és 16.15-kor ér véget, 13.00-14.00 óra közötti ebédszünettel. (digitális 

órarendi beosztásról mindig az adott osztály írásbeli tájékoztatást kap az 

osztályfőnökétől) 

 A diákok és a tanárok közötti kapcsolattartás a Microsoft Office 365 platformon 

keresztül történik. A szoftverrendszer használata minden diák számára kötelező, 

ami magában foglalja az oktatáshoz biztosított email cím használatát. 

 A tanárok és diákok közötti kommunikáció hivatalos csatornája a Microsoft 

Office 365. Kérjük, a kommunikáció esetében mindenki vegye figyelembe, hogy a 

pedagógusoknak is van munkaideje, így a 17 óra után, valamint a munkaszüneti 

napokon küldött üzenetekre a következő munkanapig nem kötelesek reagálni. 

bővebben: https://www.telekiblanka.hu/node/1240 

 

Alapvetések a 2. esetben a következők (egyes osztályok, pedagógusok hiányzása esetén): 

- lehetséges esetek: 

2.1. Pedagógus hiányzása- az általa tanított osztályok az iskolában 

a) az intézményvezető-helyettes megszervezi a tanár helyettesítését az iskolában 

maradt osztályok számára, melyről tájékoztatja az adott osztály osztályfőnökét, aki 

tájékoztatja a diákokat, szülőket. 

b) a tanár- ha egészségi állapota engedi- és a technikai feltételek adottak 

(okostábla, laptop, internet elérés)-   digitálisan kapcsolatot létesít az osztállyal, 

megtartja az óráját- felügyeletet, technikát az iskola biztosítja (felügyelő tanár, 

akinek lyukas órája van/felügyeletre beosztják) 

2.2. Pedagógus hiányzása és az általa tanított osztály/osztályok otthon karanténban 

b) az intézményvezető-helyettes  kialakítja az osztály digitális órarendjét- szaktanárral 

egyeztetve, melyről tájékoztatja az adott osztályfőnököket, tanulókat 

c) a tanár- ha egészségi állapota engedi- és a technikai feltételek mindenki számára 

adottak otthon  (laptop, internet elérés)-   digitálisan kapcsolatot létesít az osztállyal a 

Teams felületen keresztül  megtartja az óráját/ kiadja a csoport számára a 

feldolgozandó tananyagot 

 

Alapvetések a 3. esetben a következők (egyes diákok hiányzása esetén): 

https://www.telekiblanka.hu/node/1240


Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola  Diákok 09_28 

 

3. Egyes tanulók hiányzása betegség/járványügyi felügyelet/járványügyi kitiltás 

esetén 

a) a szülő bejelentést tesz gyermeke hiányzása várható időtartamáról/állapotáról az 

iskola vezetősége felé írásban (intézményvezető és osztályfőnök címére) küldött 

üzenettel 

b) az osztályfőnök megszervezi a tanuló számára a tananyag/házi feladat eljuttatásának 

módját – betegség esetén - a diáknak lehetősége van egyéni konzultáció kérésére, a 

szaktanárral folytatott emailes levelezésre, egyéni beszámolóra előre egyeztetett 

időpontban. 

c) Minden szaktanár, tanító a tanév egész ideje alatt rögzíti a házi feladatot a KRÉTA 

felületen a tanított szaktárgya esetében, így a tanuló, szülő innen folyamatosan 

tájékozódhat 

d) az osztályfőnökök az  intézményvezető-helyettessel és a szaktanárokkal 

megszervezik a tanuló tanórába való bekapcsolódásának módját  ha a tanuló egészségi 

állapota engedi- és a technikai feltételek mindenki számára adottak otthon és az 

iskolában (laptop, internet elérés)-   digitálisan bekapcsolódik az órába a Teams 

felületen keresztül (adatvédelmi nyilatkozat megadása szükséges) 

 

Székesfehérvár, 2020. szeptember 28. 

Ráczné Kálmán Anikó sk. 

intézményvezető 

 


