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Igazgatói utasítás V. 

A vírus várható megjelenésével kapcsolatban, az országos központi irányelveket és a helyi 

sajátosságokat figyelembe véve a következő megelőző és felkészülési utasításokat adom: 

- 2020. március 16-án, 2020. március 17-én és 2020. március 18-án tanításmentes 

munkanapot rendelek el! 

- A szülők tájékoztatására létrehozott telefonos tájékoztatórendszert Mucsi Zsanett 

iskolatitkár és Kolozsvári Szilvia gazdasági alkalmazott üzemelteti. A hívható számok: 

+36 20/343-5446 

+36 20/262-9887 

- Az iskola minden nap 7 – 16 óráig nyitva van, viszont ügyet intézni, csak előzetes 

bejelentkezés alapján lehet. 

- Az iskolába belépők, a portán elhelyezett nyilvántartáson kötelesek aláírásukkal 

igazolni a belépés és kilépés időpontját, valamint a külsősök a lakcímük és személyi 

igazolvány számuk megadására is kötelezhetőek. 

További értesítésig: 

- Az iskolával kapcsolatban álló tanulók külsős gyakorlatai, a szerződő cégekkel 

egyeztetve, elmaradnak. A tanulók szabadságra mennek - igazolt távollétnek minősül a 

távolmaradásuk. 

- Az iskolában folyó virágkötő tanfolyam felfüggesztésre kerül 

- A metszés tanfolyam utolsó elméleti és gyakorlati órája a tankertben meg lesz tartva. 

- Az iskolában szervezett szintvizsgák el lesznek halasztva. 

- Az iskolai tornateremben szervezett, külsős rendezvények, sportesemények, szakkörök 

elmaradnak. 
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- A pedagógusok lehetőség szerint otthonról végzik a munkájukat, de indokolt esetben 

bejöhetnek, a megfelelő intézkedések betartsa mellett. 

- Az iskola alkalmazásában lévő összes technikai alkalmazott bérét március 1-től 

visszamenőleg, augusztus 31-ig 10%-al megemelem. 

- Az iskola pedagógusai számára 2020. március 18-án 8 órakor rendkívüli értekezletet rendelek 

el. Az értekezleten kerül ismertetésre az egységes online oktatási rendszer, illetve ennek 

működtetésére tett igazgatói intézkedések. 

- A szülők és diákok értesítése az osztályfőnökök feladata. 

További intézkedések meghozatala és nyilvánosságra hozása a Kormányrendeletek 

megjelenése után várható, melyekről haladéktalanul értesíteni fogunk mindenkit – 

elsősorban az iskola honlapján keresztül:  

www.galamb.mako.hu 

illetve a megadott e-mail címeken keresztül. 

- Felhívom minden alkalmazott figyelmét, hogy rendszeresen ellenőrizze a levelező 

rendszerébe érkező igazgatói leveleket és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be! 

- Felhívjuk valamennyi kolléga, szülő és tanuló figyelmét, hogy folyamatosan kövesse 

figyelemmel https://koronavirus.gov.hu/ oldalon található információkat, illetve az 

iskolához leadott e-mail címre érkező leveleket! 

További utasítások kiadása és közlése, a központi intézkedések függvényében az igazgató 

feladata és felelőssége. 

 

Felelős: Horváth Zoltán 

Kelt: Makó, 2020.03.16. 
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