
Tisztelt Szülők! 

 

Engedjék meg, hogy az aktuális járványügyi helyzetről tájékoztassam Önöket. 

 

Szeptember 9 -e óta folyamatosan kapcsolatban vagyok az ÁNTSZ – szel és Dr. Széles Klára 

tisztifőorvos asszonnyal, hogy minden egyes esetben a jogszabályoknak megfelelően tudjak 

eljárni. 

 

Az egyeztetések eredményeképpen szeptember 9 - étől egy osztályunkat és az adott osztályban 

tanító hét kollégát karanténba helyeztük, tesztelésük folyamatosan zajlik. Az osztályfőnökkel 

és a tisztifőorvos asszonnyal való hétvégi egyeztetés során további két kolléga került karanténba 

szeptember 11 -étől. 

A karanténba helyezett osztály esetében a tanítás online keretek között zajlik, és a kollégák 

online tartják a kapcsolatot többi osztályaikkal, csoportjaikkal is. 

 

Szeptember 14 -étől, hétfőtől egyik szakképzős osztályunk és osztályfőnökük, valamint az 

osztályban tanító kollégák egy része kerül karanténba. Az egyik diáknak pozitív lett a 

koronavírus tesztje.  

 

A karanténban levő diákokat és kollégákat két alkalommal tesztelik, amennyiben két negatív 

teszttel rendelkeznek, mentesülnek a további karantén alól. 

 

Értesíteni szeretném Önöket arról, hogy az osztályfőnökök minden nap tájékoztatják az iskola 

vezetőségét az osztályukban előforduló megbetegedések számáról és jellegéről. (hány beteg 

van, ebből hányan vannak önkéntes/ hatósági karanténban, hány tanuló van tesztelés alatt, hány 

tanuló koronavírus tesztje lett pozitív). Az adatok ismeretében azonnal meghozzuk a szükséges 

intézkedéseket, és ezekről a Fenntartót is napi szinten tájékoztatjuk. 

 

Kérem, hogy hívják fel gyermekeik figyelmét az iskola Egészségügyi intézkedési tervében 

(honlapunkon elérhető) foglaltak betartására, különös tekintettel a gyakori kézmosásra, 

fertőtlenítésre és a szájmaszk használatára. Betegen senki ne jöjjön iskolába! 



Iskolánkban szeptember 1 -jétől iskolaőr teljesít szolgálatot, aki fokozottan figyel a járványügyi 

intézkedések betartására. 

A továbbiakban arról szeretném tájékoztatni Önöket, hogy szeptember 14 -től iskolánkban 

országos digitális mérés kerül megrendezésre (GINOP projekt), mely az összes 9-10. (illetve 9 

knyi, 9.I) évfolyamos osztályt érinti (összesen 16 osztály), azokat is, akik gyakorlaton vannak. 

Részint a tavasszal elmaradt kimeneti méréseket kell pótolni, másrészt a jelenleg aktuális 

bemeneti méréseket kell elvégezni. A Fenntartóval egyeztetve lesznek online napra kihelyezett 

osztályaink, fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy erre nem a járvány miatt kerül sor. A 

kollégák hibrid oktatásban lesznek a mérés folyamán, azaz lesznek online órák, frontális órák, 

illetve mérés felügyeletek is. A tanulók tájékoztatása megtörtént, minden osztály tudja, hogy 

adott napon mi vonatkozik rá. 

A járványügyi intézkedések értelmében minden évfolyam számára online fogjuk tartani szülői 

értekezletünket. A szakképzésre, valamint a tanévre vonatkozó információkat sz 

osztályfőnökök fogják eljuttatni a hét folyamán Önökhöz. 

Felmerülő kérdéseikkel az alábbi telefonszámon forduljanak hozzám bizalommal: 

06 30 345 27 39  

Köszönöm szépen megértésüket és együttműködésüket! 
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