
A tanévkezdés feltételei/tanévnyitó 
 
- az iskolába való belépéskor a tanuló kitöltve és aláírva leadja az osztályfőnöknek a 
tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozat (Elérhető az alábbi linken: 
https://adysuli.sk/nyomtatvanyok ill. az iskola portáján korlátozott számban). 
- A SZK Közegészségügyi Hivatalának 237/2021-es sz. rendelete értelmében a 
tanulók és alkalmazottak felső légutainak eltakarása a tanítási folyamat egésze alatt 
kötelező. 
 
A tanévnyitó ünnepségre 2021. szeptember 2-án, 8:00-kor kerül sor az iskola udvarán 
(az étteremhez vezető bejáratnál). Mivel az Érsekújvári járás narancssárga besorolást 
kapott, ezért a tanévnyitó ünnepségen csak az 1. és 9. évfolyamos tanulók vesznek 
részt. A tanévnyitó a többi évfolyam számára az osztályokban lesz megtartva. Az 
elsősöket egy szülő kísérheti be a tanterembe, aki kötelezően kitölti a 
tünetmentességről szóló nyilatkozatot. Más évfolyamos tanulók szülei nem léphetnek 
be az épületbe. A szájmaszk viselete a tanévnyitó ünnepségen is kötelező. 
 
A 2021/2022-es tanévre vonatkozó előírások 
 
A) Tesztelés 
Az iskolalátogatásnak nem feltétele a tesztelés. Azon szülők, akik időben igényelték 
az otthon elvégezhető antigén gyorsteszteket, a tanév során bármikor felhasználhatják.  
A tesztet minden hétfő és csütörtök reggeli iskolába lépés előtt javasolt elvégezni a 
tesztet, vagy akkor, ha a tanulónál a koronavírus tünetei jelennek meg. 
 
A tanév során elvégzett tesztek pozitív eredménye esetén:  
 
1. A tanuló otthon marad, nem látogathatja az iskolát.  
2. A szülő értesíti a házi gyermekorvost, aki meghatározza a teendőket.  
3. A szülő azonnal bejelenti az iskolának (osztályfőnöknek), hogy a tanuló antigén 
gyorstesztje pozitív eredménnyel zárult, hogy az iskola megtehesse a szükséges 
járványellenes óvintézkedéseket. 
 
A tesztek átvételéről mindenkit értesítünk. 
 
B) Az iskolába való belépés 
1. Az óvintézkedések meghatározása a Közegészségügyi Hivatal ajánlásainak 
megtartását célozzák meg, kiindulópontjuk pedig az ún. MTK-elv (= a maszkviselés, 
távolságtartás, kézmosás elve). 
2. Az iskolával történő kapcsolatfelvétel a fogadóórák alkalmával távkommunikáció 
(írásban, e-mailben, telefonon) formájában zajlik.  
3. Az iskolába vagy az iskolai létesítménybe történő belépés az idegenek számára 
csupán az iskola igazgatója által elismert „Tünetmentességről szóló írásbeli 
nyilatkozat” (https://adysuli.sk/nyomtatvanyok) leadása után, csak kivételes esetekben 
lehetséges. 
4. Az iskolába való belépésnél reggeli szűrés (lázmérés, kézfertőtlenítés) lesz. A 
belépés a következő rend szerint zajlik: 
 



o Az étkezdéhez vezető (a Petőfi utcához közeli) kapun át érkeznek és a földszinten 
található bejáraton lépnek be az épületbe: 
§ 2.a, 3.b, 3.c, 7.d, 8.b, 8.c, 8.d, 9.c 
 

o A főbejáraton át lépnek be az épületbe: 
§ 1.a, 1.b, 1.c, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 8.a, 9.a, 9.b  

 
o A C pavilonhoz vezető kapun /gimnázium mellett/ érkezhetnek és a földszinten 

található bejáraton lépnek be az épületbe: 
§ 2.b, 2.c, 3.a, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c 

 
C) A maszkviselés 
1. A SZK Közegészségügyi Hivatalának 237/2021-es sz. rendelete értelmében minden 
tanuló és alkalmazott felső légutainak eltakarása a tanítási folyamat egésze alatt 
kötelező. 
 
2. A szülő gyermeke számára napi két darab maszkot (a pótmaszknak mindig a 
tanulónál kell lennie, hogy azt szükség esetén használhassa) és egy csomag, egyszer 
használatos papír zsebkendőt biztosít. 
 
D) A tanuló hiányzása 
1. A szülő minden 3 napnál hosszabb hiányzást (a hétvégét és ünnepnapokat is 
beleértve) követően az osztályfőnöknek felmutatja a „Tünetmentességről szóló 
írásbeli nyilatkozatot” (https://adysuli.sk/nyomtatvanyok). 
 
2. Amennyiben a szülő a „Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozat” felmutatását 
elmulasztja, a tanuló tüneteket produkáló személynek minősül. Ebben az esetben a 
szülő köteles értesíteni a házi gyermekorvost, aki meghatározza számára a teendőket. 
Amennyiben a tanuló szülői kísérettel érkezett iskolába, nem léphet be az iskola 
területére és a szülővel együtt távozik. Amennyiben nem szülői kísérettel érkezett 
iskolába, az izolációs helyiségbe (a C pavilon földszintjén található Fitneszterem.) 
kerül és az iskola azonnali hatállyal értesíti a szülőt. 
 
3. Amennyiben a tanuló tévedésből otthon felejti a „Tünetmentességről szóló írásbeli 
nyilatkozatot”, a szülőnek 3 lehetősége van:  
 
- Elküldi az osztályfőnöknek a nyilatkozatot az EduPage rendszerén keresztül vagy az 
osztályfőnök e-mail címére szkennelt formában.  
 
- Ha  a gyermekével együtt érkezett, akkor módjában áll kitölteni az iskola portáján. 
 
- Felkeresi a tanuló házi gyermekorvosát, aki meghatározza számára a teendőket. 
 
4. Több mint 5 egymást követő tanítási nap mulasztása esetén a szülő felmutatja 
„A betegséget igazoló nyilatkozatot”, amelyet a házi gyermekorvos tölt ki. 
Amennyiben ezt a szülő elmulasztja, a hiányzás igazolatlannak minősül, ennek 
következtében pedig a magaviseleti érdemjegy romlására, ill. komisszionális 
vizsgák elrendelésére kerülhet sor. 
 
 



E) A tanulónak COVID-19 megbetegedésre utaló tünetei vannak 
Amennyiben a tanulónál a nap folyamán a koronavírus-fertőzés tünetei jelentkeznek, 
az iskola az izolációs helyiségben (C pavilon földszintjén található Fitneszterem) 
helyezi el őt, majd felveszi a kapcsolatot a szülővel, aki haladéktalanul átveszi a 
tanulót. 
 
F) A tanuló szoros kapcsolatba került egy bizonyítottan COVID-19 fertőzöttel 
1. Amennyiben a tanuló az iskolában vagy azon kívül szoros kapcsolatba került egy 
koronavírussal megerősítetten fertőzött személlyel, a szülő azonnal értesíti a tanuló 
osztályfőnökét vagy az iskola igazgatóját. A tanuló az iskolát vagy az iskolai 
létesítményt a fertőzött személlyel való utolsó találkozástól számított 14 napig nem 
látogatja.  
 
2. Ebben az esetben szigorúan ajánlott, hogy a szülő biztosítsa gyermeke PCR-teszten 
való részvételét, amit a területi közegészségügyi hivatal vagy a házi gyermekorvos 
rendelhet el, hogy csökkenhessen az iskolai fertőzésveszély esélye.  
Ha a szülő a PCR-tesztelés mellett dönt és az eredménye:  
a) negatív – a szülő értesíti az iskolát, a tanuló 14 napos karanténba vonul, a jelenléti 
oktatás pedig a megszokott ütemben folytatódik,  
b) pozitív – a szülő értesíti az iskolát, a tanuló házigyermekorvos-felügyelettel 
izolációba vonul, aki kijelöli számára az izoláció időpontjának lejártát. 
 
 


