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Kedves Szülők! 

 

Sajnos a kialakult vírushelyzet miatt jelenleg nincs lehetőségünk szülői értekezletek hagyományos módon 

történő megtartására. Néhány osztály már tartott az év elején szülői értekezletet a szabadban, ők az 

alábbiakat már megbeszélték. Mivel a feltételek az élő, online kapcsolattartáshoz nem mindenki számára 

adottak, ezért néhány pontban összefoglaltuk Önök számára a fontos információkat. 

1. Sikeres nyári táborok voltak iskolánkban: napközis táborok, Gyenesdiási tábor, Tisza-tavi tábor. 

2. Elkészült iskolánk járványügyi eljárásrendje, mely az iskola honlapján olvasható. Kérjük ennek 

betartását! Az eljárásrend tartalmazza a maszk viselésének szabályait, a szünetek és az ebédelés 

rendjét, az alapvető higiénés szabályokat. 

3. Iskolánk honlapján olvasható a minisztérium által október 1-jén kiadott Intézkedési terv. 

4. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 

értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges 

karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség 

teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő 

nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő 

nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig. 

5. Fentiek miatt nincs büfé a Szabó Lőrinc úti épületben október 1-től. 

6. Ugyancsak a rendelet alapján kötelező a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése 

érkezéskor. 

7. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, 

rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált 

állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt 

hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági 

karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

8. Fentieknek megfelelően készült el iskolánk digitális házirendje, melynek betartása minden az 

iskolánkkal jogviszonyban álló tanuló és pedagógus számára kötelező a digitális munkarend 

időtartamára. Ez a digitális házirend a tantermen kívüli, digitális oktatás elrendelése esetén lép 

hatályba. 

A digitális házirend a honlapunkon megtalálható. Lényeges eleme, hogy intézményünk az Office 365 

rendszerét választja az iskolai kommunikáció, a tananyagátadás színteréül. Kérünk mindenkit, hogy 

a szükséges eszközöket időben szerezzék be, a gyerekek tanulják és gyakorolják a rendszer 

használatát. A házirend tartalmazza továbbá a digitális oktatáshoz szükséges eszközök, alkalmazások 

listáját, a tanulók jogait és kötelezettségeit, a digitális iskolai napirendet, a számonkérés rendszerét 

és a digitális oktatással összefüggő személyiségi jogokat, adatvédelmi előírásokat.  

9. A hatályos EMMI rendelet értelmében a gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza. 
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10. Iskolánk korábban kiadott Házirendje természetesen továbbra is érvényben van, kérjük annak 

betartását minden tanulótól! A diákok öltözködése nem lehet megbotránkoztató, ruházatuk legyen 

a mindennapi iskolába járásra alkalmas, megfelelő.  

11. Tehetséggondozás, felzárkóztatás működik az iskolánkban, a diákok is keressék ezen lehetőségeket! 

A vírus helyzet miatt azonban a délutáni csoportos tevékenységek: sportkörök, énekkar elmaradnak, 

bizonytalan ideig az úszás is szünetel.  

12. Családi életre nevelés (CSÉN) órák lesznek idén is. 

13. Tovább működik iskolánkban az egyházmegye által biztosított utazó iskolapszichológusi hálózat. 

14. Az iskola pályázatokon történő részvételéhez, a pályázatok elszámolásához szükséges, hogy a 

gyerekek jelenlétüket aláírásukkal igazolhassák; esetleg videókon, fényképeken szerepelhessenek. 

Ezért kértük, hogy az európai adatvédelmi törvény értelmében aláírásukkal hagyják jóvá (a megfelelő 

válaszokat kiválasztva és megjelölve) az általunk küldött nyomtatványt. Ez minden pályázathoz 

szükséges, köszönjük a megértésüket és segítségüket. 

15. Ebben az évben a Szent Imre napi versenyeink online formában kerülnek megrendezésre. 

16. Kérünk minden osztályból legalább két főt a szülői munkaközösség tagjaivá megválasztani. 

17. Tisztelettel kérjük a kedves Szülőket a pedagógusok magánéletének tiszteletben tartására és egyben 

kérjük, hogy lehetőség szerint hivatali időben keressenek bennünket. 

18. Az iskola a diákok tanulmányi előmeneteléről az elektronikus naplóban ad tájékoztatást, kérjük 

szíveskedjenek figyelemmel kísérni és minden alkalommal láttamozni a bejegyzések megtekintését.  

19. A tanév rendje: Őszi szünet: október 23-november 1.  November 2-án, hétfőn kezdünk. 

  Téli szünet: december 21. – január 3.  Január 4-én kezdünk. 

  Az első félév vége: január 22. 

20. Szeretnénk a Plébánia kérését közvetíteni. Ahhoz, hogy a karantén időszakban a szentmiséket a 

YouTube csatornán online megtekinthessük, legalább 1000 feliratkozónak kell lennie a 

bgyarmatplebaniavideo oldalon. Kérjük a kedves Szülőket, hogy segítsenek, keressék a YouTube-on 

a bgyarmatplebaniavideo oldalt és kattintsanak ott a Feliratkozom  fülre. Köszönjük. 

21. Köszönjük szépen mindenkinek a támogatást és a belénk vetett bizalmat! Arra törekszünk, hogy a 

diák-szülő-tanár partneri együttműködése, valamint a hit ereje közös érdekünket szolgálja. 

 

Kedves Szülők! Köszönjük szépen, hogy végigolvasták, megtiszteltek bennünket a figyelmükkel! A mielőbbi 

személyes találkozás reményében:  

 

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tantestülete 
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