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Szülőknek 

 
- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. Kérjük, tüneteket mutató gyereket ne hozzanak iskolába! 
- A szülő köteles nyilatkozni arról, hogy gyermeke egészséges, valamint arról, hogy az iskola által 

hozott szabályokat tudomásul veszi és betartja. 
- Amennyiben 2020. aug. 15. és aug. 31. közötti időszakban külföldön tartózkodtak, kérjük a két hét 

otthoni karantén betartását. A két hét karantén betartása a további időszakban is érvényes. 
- Betegség gyanúja esetén testhőmérséklet-mérést végzünk, a tüneteket mutató tanulót azonnal 

elkülönítjük. Az esetet dokumentáljuk. 
- A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag 

orvosi igazolással térhet vissza, 
- A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van. 
- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 
légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) 
vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 
bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 

- Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a 
részére előírt karantén időszakára. 

- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 

- Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges 
eljárni.  

- Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlan 
mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé! 

- Iskolánk épületében csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek és az iskola 
dolgozói tartózkodhatnak.  

- Szülők az iskola épületébe nem léphetnek be (kivéve előre, telefonon egyeztetett időpontban 
történő ügyintézés)! Ügyintézés esetén az iskola területére lépés szájmaszkban és  
kézfertőtlenítéssel lehetséges! Kérjük, ha csak lehetséges, elektronikusan intézzék az ügyeket! 

- Szülők az iskola udvarán nem tartózkodhatnak! (Kivéve a reggeli gyülekezésnél az első 
osztályosok szülei, valamint délután a napközis tanulókért érkező szülők. Szájmaszk viselése itt is 
kötelező!)  

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása 
mellett tartjuk meg (szájmaszk, távolságtartás). 

- Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek hivatalos felülete: a Kréta-napló. 
- Ebédbefizetés, az IGI által meghatározott módon, lehetőség szerint átutalással történjen. 
- A napközit és a tanulószobát csak valóban indokolt esetben vegyék igénybe. 

Amennyiben lehetséges, tanítás után vigyék haza a gyermekeket. 
- Kérjük a szülőket hívják fel gyermekeik figyelmét a járvánnyal kapcsolatos teendők betartására. 

Gondoskodjanak arról, hogy gyermeküknél mindig legyenek a megelőzéshez szükséges 
személyes higiéniai eszközök (pl.: papírzsebkendő, szájmaszk, esetleg kézfertőtlenítő) 
 
Budapest, 2020. augusztus 28.   Kukainé Békési Emese intézményvezető 


