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alkalmazandó eljárásrend, Helyi Intézkedési  Terv  

2021/22-es tanév 

 

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

alapul véve a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában 2021. szeptember 1-től az alábbi 

szabályok betartását rendelem el:  

1.  A tanuló csak tünetmentesen látogathatja az intézményt. 

2.  COVID fertőzés esetén a gyermek  – hasonlóan  más megbetegedésekhez - csak orvosi igazolással: 

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

3.  A tanulók a főbejáraton, ill. a felső tagozatosok a tornatermi bejárón keresztül, kézfertőtlenítés után 

léphetnek az épületbe  

4. A szülőknek az iskolába érkezéskor gyermeküktől az intézmény kerítésén kívül kell elválniuk!  

5. Az első osztályos gyermekét kísérő szülő a beszoktatási időszak végéig, szeptember 10-ig a tanterem 

ajtajáig kísérheti gyermekét. 7.55 őrát követően (jelzőcsengetés) az épületben szülő nem tartózkodhat!  

6. Szülő az épületbe – az 1. osztályosok beszoktatási ideje alatt, szülői értekezlet alkalmával - kizárólag 

maszkban, védettségi igazolványának felmutatásával léphet be! Egyéb esetekben – fogadóóra, hivatali 

ügyintézés - előzetes telefonos/e-mail bejelentkezést (tel.:+36 21 303 3622; e-mail:  

post@ritsmannschule.hu) követően, a fenti járványügyi szabályok betartása mellett intézheti ügyeit.   

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

Kérem Önt, hogy lehetősége szerint a napközis igénylőlapon megjelölt időpontban, pontosan érkezzen 

meg gyermekéért! 

A távozó napközis csoportot a nevelő 16 és 16.30 órakor a kapuig kíséri, ahol Ön átveheti gyermekét. 

Kérem, hogy Ön a tanulók udvari tartózkodása alkalmával is a kerítésen kívül várakozzon!  

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

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

További információk a járványügyi készenlét idejére vonatkozóan 

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

közreműködésével, a védőnő által összeállított munkaterv szerint folyamatosan zajlik. 

10.  Hiányzások kezelése 

A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 51. § (2) 

bekezdés c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást 

igazoltnak tekinteni.  Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor – 

ahogy az alapvető jogok biztosa is megállapította – a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, 

általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő 

automatikusan alapos indoknak. Minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult 
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intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan kell 

mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia. 

11. Az intézmény járvány miatti bezárásáról kizárólag az Operatív Törzs dönthet. 

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

kapcsolatos eljárásrendet honlapunkon olvashatja.  

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, a jelenléti oktatásnak  minél hosszabb ideig történő fenntartását!                       Ez 

mindannyiunk közös érdeke! 

 

Támogató együttműködésében bízva,  

Üdvözlettel: 

Rack Ferencné 

igazgató sk. 

 

Biatorbágy, 2021. augusztus 26. 

 

 


