
Tisztelt Szülő!  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a járványügyi készenlét idejére kiadott Intézkedési Tervet 

alapul véve a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában 2020. szeptember 1-től az alábbi 

szabályok betartását rendelem el:  

1.  A tanuló csak tünetmentesen látogathatja az intézményt. 

2. Az augusztus 22. után külföldi nyaralásból hazatérő diákok szüleit kérem, hogy különösen nagy 

gonddal, megfontoltan kezeljék az iskolakezdést!   

3. COVID fertőzést esetén a gyermek  – hasonlóan  más megbetegedésekhez - csak orvosi igazolással: 

”Egészséges, közösségbe mehet.”- térhet vissza az iskolába. 

4.  A tanulók kizárólag a főbejáraton keresztül, kézfertőtlenítés után léphetnek az épületbe  

5. Kérem a szülőket, hogy az iskolába érkezéskor gyermeküktől az intézmény kerítésén kívül váljanak 

el! Amennyiben a kisiskolásokat (1-2 osztályosok) a beszoktatás időszakában – mely szeptember 11-ig 

tart – a főbejáratig kísérik, úgy az udvar területére lépve a szülőknek kötelezően maszkot kell 

viselniük!  

6. Szülő az épületbe nem léphet be! Kérem Önt, hogy az iskolával kapcsolatos hivatali ügyeit 

telefonon a 310-159, ill. e-mailen: ritsmannschule@gmail.com keresztül intézze! 

7. A diákok délutáni távozása is a járványügyi előírások szigorú betartásával, az alábbiak szerint 

történhet:  

Kérem Önt, hogy lehetősége szerint a napközis igénylőlapon előre megadott időpontban, pontosan 

érkezzen meg gyermekéért, s a találkozás után mielőbb hagyja el az intézmény területét! 

Kérem továbbá, hogy a tanulók udvari tartózkodása alkalmával a kerítésen kívül várakozzon! Rossz 

idő esetén a szülők az udvaron kizárólag maszkban várakozhatnak! 

Az intézmény teljes területén tilos a csoportosulás! 

8. Minden tanulónak kötelező maszkot magával hordania, s azt a mosdóban, zárt közösségi térben 

(szünetben rossz idő esetén) eltöltött szabadidő ideje alatt, ill. tanári kérésre használnia kell! 

9.  A Tanévnyitó ünnepélyre szeptember 1-én az alábbi időpontokban kerül sor: 

8.00 órakor az alsó tagozatnak az iskolaudvaron, (rossz idő esetén az 1. osztályosoknak a  

tornateremben, a többi alsós diáknak az iskolarádión keresztül)  

A felső tagozatosok 9.10 –re érkezzenek az iskolába! Az évnyitó számukra 9.15 – kor kezdődik az 

iskolaudvaron. (rossz idő estén az iskolarádión keresztül zajlik) 

Kérem, hogy a tanévnyitó ünnepélyen kizárólag az 1. osztályos tanulók szülei vegyenek részt! Maszk 

viselése a szülőknek kötelező! 

10. Szülői értekezletek megtartását az: 1. osztályos osztályfőnökök, valamint az új osztályfőnökök 

(4.a; 5.b ) személyesen, szabadtéren, vagy a folyosón tartják. Maszk viselése kötelező!  

A többi osztály osztályfőnöke e-mailen keresztül tájékoztatja a szülőket a szükséges eszközök 

beszerzéséről, a tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról. 

mailto:ritsmannschule@gmail.com


További információk a járványügyi készenlét idejére vonatkozóan: 

11. Az iskolai kötelező szűrővizsgálatok lebonyolítása, védőoltások beadása az iskolaorvos 

közreműködésével, a védőnő által összeállított munkaterv szerint folyamatosan zajlik. 

12.  Hiányzások kezelése: 

Tartós betegség, krónikus betegség esetén (szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedés, daganatos megbetegedés,vesebetegségek…) orvosi igazolással rendelkező 

tanuló hiányzását igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek 

karanténba került. Ebben az esetben a pedagógussal egyeztetett kapcsolattartási  és számonkérési 

forma mellett tud az érintett diák részt venni az oktatásban. 

13. Az intézmény bezárásáról kizárólag az Operatív Törzs dönthet. 

Az esetleges bezárást követően életbe lép a „Tantermen kívüli digitális munkarend”.  A szülői 

igényeket figyelembe véve az intézményben megszervezésre kerül a gyermekfelügyelet.  Az étkezést 

lebonyolító helyi önkormányzat változatlanul biztosítja az egyszeri meleg étel ellátást. 

Tájékoztatom Önt, hogy az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakításáról, 

fenntartásáról, a szabályok betartásáról az intézményvezetőnek kell  gondoskodnia. 

Kérem Önt, hogy a fenti védelmi intézkedések betartásával segítse elő az intézmény iskolai keretek 

közötti működésének minél hosszabb ideig történő fenntartását! Ez mindannyiunk közös érdeke! 

 

Támogató együttműködésében bízva,  

Üdvözlettel: 

Rack Ferencné 

igazgató sk. 

 

Biatorbágy, 2020. augusztus 24. 


