
 

INTÉZKEDÉSI TERV 2020/2021. 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

Kiegészítve 2020.szeptember 8-án az EMMI módosításaival 

(Az új elemek dőlt betűvel, vastagon szedve olvashatóak.) 

 
Iskolánkban az elmúlt hónapokban alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő 

takarítást végeztek technikai munkatársaink. 
 

A rendszeres takarítás elvégzéséhez a tisztító- és fertőtlenítő szerek rendelkezésre 

állnak. A rendszeres takarítást és fertőtlenítést az iskola épületében folyamatosan 

biztosítjuk. 
 

Az intézmény bejáratánál kézfertőtlenítőt helyeztünk el, a mosdókban biztosított 

a megfelelő kézmosás, kézszárítás. 
 

Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. 

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK 

(Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! 

 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van. 

 

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon 

maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel 

mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi 

hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges 

bemutatni. 

 

A gyerekeknél panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk, amit eltérés 

esetén dokumentálunk. Megbetegedés tüneteit mutató tanulót elkülönítjük, és a 

szülőt értesítjük. A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét, 

valamint értesítenie kell háziorvosát. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza. 

 
Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek 

tartózkodhatnak. Az intézmény területére szülő, nem jöhet be! 

Ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban, a járványügyi előírások 

betartásával (kézfertőtlenítés, szájmaszk) lehetséges. 

 

 



Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes 

engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való 

részvétel céljából. 

 

Ebédfizetéshez az átutalás rendszere ajánlott! 
 

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket, fogadóórákat nem 

tartunk. A szükséges információkat e-mailben, a KRÉTA rendszeren vagy egyéb, 

a pedagógusok által alkalmazott online módon jutatjuk el a szülőknek. 

 

A nagyobb létszámú iskolai rendezvények elmaradnak, esetleges megrendezésük 

az aktuális járványügyi helyzet függvénye. 

 

Osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások, iskolán kívüli programok 

szervezését az iskola vezetősége nem támogatja. 

 
 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEK 

 
 

 Reggeli ügyeletet 7 órától az udvaron vagy a tantermekben biztosítunk. 

 Az intézménybe érkezéskor, valamint étkezések előtt és után a 

gyerekeknek, tanulóknak alaposan kezet kell mosni. A napközbeni gyakori 

kézmosás és kézfertőtlenítés ajánlott. 

 Orrot és szájat eltakaró maszk viselése a közösségi terekben kötelező! 

 Orrot és szájat eltakaró maszk viselése tanórákon nem kötelező. 

A pedagógusok által szükségesnek ítélt esetekben a tanulóknak viselniük 

kell. 

 Amennyire lehetséges, igyekszünk betartatni a 1.5 m-es távolságot a 

tanulók között. (Sorban állás, várakozás, közösségi terek használata). 

Ennek érdekében változik a csengetési rend. 

 
Új csengetési rend: 

tanórák szünetek 

1. 8:00-8:45 8:45-8:55 

2. 8:55-9:40 9:40-9:50 

3. 9:50-10:35 10:35-10:45 

4. 10:45-11:30 11:30-12:05 

5. 12:05-12:50 12:50-13:05 

6. 13:05-13:50 13:50-14:00 

7. 14:00-14:45 

 



 
 A tanulói étkeztetést úgy szervezzük meg, hogy csökkentsük a torlódás 

kialakulásának lehetőségét az ebédlőben. 

 Az alapvető higiénés szokásokról, a megelőzés céljából hozott új iskolai 

szabályokról az első osztályfőnöki órákon tájékoztatjuk tanulóinkat. 

 Az órarend és a napirend kialakításánál törekszünk arra, hogy minél 

kevesebb legyen a tanulói mozgás, teremváltás. 

Megoldhatatlan ugyanakkor, hogy bizonyos órákon, délutáni 

foglalkozásokon a diákok teremváltoztatás nélkül vegyenek részt. 

Felhasznált dokumentum: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi 

_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkede

si_terv_koznev_int 

 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koznev_int
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koznev_int


 


