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2. számú melléklet 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Intézményünk, a Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott Sztehlo Gábor 

Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium vezetőjeként tájékoztatom Önöket, hogy  

a Nemzeti Népegészségügyi Központ BFKH Budapest X., XVII. és XVIII. Kerületi 

Népegészségügyi Intézete által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye 

alapján az Operatív Törzs intézményünkben tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetéséről döntött.  

 

Ezért ………………………. (dátum)-tól   

a ……………………………. (osztályok, közösségek megnevezése) körében a tanítást ebben a 

formában folytatjuk.  

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási 

célból nem látogathatják.  

Az átmenetileg elrendelt, tantermen kívüli, digitális munkarendben - a szülők támogatása 

érdekében - gyermekfelügyeletet szervezünk, ahol a gyermekek étkezését is biztosítjuk.   

A tantermen kívüli digitális munkarend megvalósításához egységesen a már tavasszal is 

használt Teams platformot használjuk. A digitális munkarend helyi intézményi szabályzata a 

gimnázium honlapján az alábbi linken olvasható: https://gimnazium.sztehloiskola.hu/wp-

content/uploads/2020/10/Digitalis-tavoktatas-protokollja-orarenddel.pdf 

 

A kapcsolattartás módja a digitális távoktatás során: 

 a pedagógusokkal a mozanaplón keresztül és e-mailben, 

 az intézménnyel mozanaplón keresztül és az info@sztehloiskola.hu email címen. 

 

A tantermen kívüli digitális munkarend mindaddig fennáll, amíg annak oka meg nem szűnik.   

Az érintetteknek értesítést küldünk a normál munkarend szerinti oktatás visszaállásáról.  

 

Intézményünk Járványügyi Intézkedési Terve, amelyet a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(NNK) ajánlása és az EMMI által kiadott járványügyi készenléti időre alkalmazandó 

eljárásrend alapján készítettünk el megismerhető az alábbi linken 

https://gimnazium.sztehloiskola.hu/tudnivalok/tajekoztato-jarvanyugyi-keszenlet/ 

 

 

 

 

mailto:info@sztehloiskola.hu
https://gimnazium.sztehloiskola.hu/tudnivalok/tajekoztato-jarvanyugyi-keszenlet/


Magyarországi Evangélikus Egyház 

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth tér 2. 

Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. 
Telephely (Óvoda): 1185 Budapest, Szent László utca 39. 

Telefon: 290-9088 

Email: info@sztehloiskola.hu 
OM - 201505 

 

Tisztelettel kérem, hogy az Önök családjában bekövetkező járványügyi változás kapcsán az 

intézmény Intézkedési Tervében foglaltak szerint járjanak el!  

Kérjük, hogy Covid 19 fertőzés, fertőzésgyanú illetve hatósági karantén elrendelése esetén 

haladéktalanul értesítsék intézményünket a sztehlo.titkarsag@gmail.com  e-mail címen vagy a  

290-90-88/101-es telefonszámon. 

 

Munkatársainkkal elkötelezettek vagyunk abban, hogy Önökkel közös felelősségvállalással és 

önkorlátozással a koronavírus okozta járványhelyzetben is ellássuk a hivatásunk szerinti 

nevelési-oktatási feladatainkat.  

Ebben nagy segítségünk a tanév első napjaiban már tapasztalt együttműködésük, a bevezetett 

intézkedések fegyelmezett betartása, amit ezúton is köszönünk!  

 

A Mindenható megtartó erejében bízva tekintsünk az előttünk álló próbatételekre, az egymás 

iránti felelősségvállalás és testvéri szeretet jegyében vegyük komolyan a járványveszélyt és a 

védekezési rendelkezéseket tartsuk be!  

 

Erős vár a mi Istenünk!  

 

Budapest, 2020.09.28. 

………………………..  

Vicziánné Salla Ildikó 

intézményvezető  
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