
Tisztelt Szülők! 

 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete alapján intézményünkben 2021. 

április 19-től (hétfőtől) az 1-4. évfolyamon (az alsó tagozaton) visszatérünk a jelenléti oktatásra. Az 5-8. 

évfolyamon (a felső tagozaton) továbbra is a tantermen kívüli digitális munkarend érvényes.  

 

Továbbra is van lehetőség az 5-8. évfolyamos tanulók számára felügyeletet igényelni. A tanulói felügyelet 

kizárólag indokolt esetben írásban kérhető előző munkanapon 16 óráig a titkarsag@szechenyi-

alsonemedi.edu.hu e-mail címen. 

 

Az alsós tanulók a korábban megszokott szabályok szerint lázmérés, kézfertőtlenítés maszkhasználat mellett 

léphetnek be az iskolába.  

 

A tanórákon maszk használata kötelező. Ez alól kivétel a testnevelés, a néptánc és az ének, illetve az étkezés 

időszaka.  

 

Az eddigi órarend szerint tanulnak, a megszokott tanteremben, az eddigi pedagógusokkal. Ebéd és napközi 

igénybevételére lehetőség van, de kérjük, aki meg tudja oldani, tanítás után vigye haza gyermekét. Kérjük, ezt 

jelezze gyermeke osztályfőnökének! Az ebéd lemondása egyénileg lehetséges az eddig módon.  

 

Kiemelten figyelünk a higiéniai rendszabályok betartására. Kérem, hogy Önök is ismételjék át ezeket a 

szabályokat a gyermekükkel! 

 

Továbbra is hangsúlyozom, ha gyermekénél otthon betegség tüneteit észleli, ne küldje őt iskolába, hanem 

értesítse a gyermekorvosát, majd az orvos utasításainak megfelelően járjon el.  

 

Amennyiben az iskolában egy gyermeknél betegség tüneteit észleljük, a szülőt értesítjük. Felhívjuk a figyelmét 

arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak 

megfelelően járjanak el.  

 

Kérem, ha a családban felmerül valakinél a Covid-19 fertőzés gyanúja, vagy ha egy családtag karanténba kerül 

– amennyiben lehetséges – tartsák otthon az iskolás gyermeküket.  

Amennyiben az egy háztartásban élők közül valaki hatósági karanténba kerül, a titkarsag@szechenyi-

alsonemedi.edu.hu e-mail címen be kell jelenteni.  

 

Amennyiben a szülő/gondviselő az alsó tagozatos gyermeke számára írásban kérelmezte a jelenléti oktatástól 

való távolmaradást, a kiküldött határozat alapján a tanuló hiányzását igazoltnak tekintem. A kérelem 2021. 

május 10-ig érvényes. 

 

Tájékoztatom a szülőt/gondviselőt az alábbiakról:  

 

- A jelenléti oktatástól való távolmaradás időtartama alatt az órai és házi feladatokat a KRÉTA megfelelő 

felületén a pedagógusok az eddigi módon rögzítik.  

- Az órai munka és a házi feladatok elkészítése a tanuló és a szülő felelőssége.  

- A 20/2012. EMMI rendelet 51. § (7) a) f) pontok alapján, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és 

igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 

harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjegyekkel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen.  

 

Remélem, hogy hamarosan korlátozások nélkül élhetjük mindennapjainkat. Ehhez most az kell, hogy a 

járványügyi intézkedéseket továbbra is betartsuk. Figyeljünk fokozattan egymásra! Az egészségünk a 

legfontosabb.  

              Jó egészséget kívánok mindenkinek! 

 

Alsónémedi, 2021. április 16. 

Kotán Miklós András 

            intézményvezető 
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