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Szülőknek: 

- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja.  

- A gyermeken panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk, amit eltérés esetén 

dokumentálunk.A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal 

elkülönítjük. 

- A szülőnek az értesítés után gondoskodnia kell gyermeke elviteléről, ha a szülő nem 

tud gyermekéért jönni, ebben az esetben kötelességünk mentőt hívni. A gyermek az 

iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

- Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a 

kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. 

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

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását 

igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 

- Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági 

karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

- Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 

- Tanulmányi munkával kapcsolatos rendelkezések: 

1. A tanuló és szülei kötelesek rendszeresen egyeztetni az osztályban tanító 

szaktanárokkal a tananyagról valamint a témazárókról, dolgozatokról, a beadandó 

feladatokról. 

2. A szaktanárok döntése alapján a tanuló bejöhet az iskola épületébe 14.30-tól megírni 

a dolgozatokat, témazárókat vagy online feladatok elvégzésével készíthet beadandó 

feladatokat, vagy online felelhet.  

3. Az osztályfőnök koordinálja a délutáni dolgozatírást. Egy nap 2-nél több dolgozatot 

nem írhat a tanuló.  

4. A kapcsolattartás hivatalos formája a Kréta felületén keresztül történik. Az online 

feleltetés a Teams felületén keresztül történik. A beadandó feladatok online 

feltöltése történhet a Teams-en vagy a Krétán keresztül is. Erről a szaktanár és a 

tanuló (szülő) köteles egyeztetni. 

A fentiek alapján a tanulónak lesznek jegyei. Ha valamelyik tanuló eléri a 250 óra 

hiányzást, akkor minden tantárgyból vizsgát kell tennie. 

- Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok 

betartása szerint szükséges eljárni. 

            Vagyis:Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás 

            igazolatlan. Az igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott  



            szerveknek, hatóságoknak! 

- Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek 

tartózkodhatnak. Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint 

a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek 

tekinti.     ( Az igények felmérése szeptember elején történik). 

- A délutáni napközis foglalkozásról a gyermekeket az iskola által meghatározott 

időpontokban vihetik el (14.30., 16.00., 16.15., 16.30., ezután 17.30-ig folyamatosan). 

- Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy 

történjen! 

- Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető helyettes 

előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon 

való részvétel céljából. 

 

- A szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek 

Kréta felülete. 

 

- A Büfét a tanulók meghatározott időben használhatják:  
- alsó tagozatos diákok 8 óra előtt 

- felső tagozatos diákok 8 óra előtt 

- 7-8. évfolyam az 1. óra utáni szünetben 

- 5-6. évfolyam a 2. óra utáni szünetben  

- Büfé használatakor is a járványügyi előírásokat be kell tartani: szájmaszk, 

a kijelölt helyen kell tartózkodni, a kijelölt helyen egy tanuló várakozhat, a 

büfés is köteles maszkot viselni. 

           Kérjük a szülőket, hogy a csoportosulás elkerülése érdekében csomagoljanak  

           gyermeküknek reggeli / tízórait! 

 

Tanulóknak: 

- A maszkviselés  az intézmény területén mindenki számára kötelező! 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben. 

- Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek fertőtlenítenie kell a kezét és kérjük 

viseljen maszkot, valamint kötelező a testhőmérséklet mérés! 

- Az iskolába lépéskor a felső tagozatos diákok a hátsó bejáratokat és lépcsőt, az alsó 

tagozatos diákok a főbejáratot és a főlépcsőt használják. 

- Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni! A mosdók használatakor is 

ügyelni kell a távolságtartásra és egyszerre maximum 3 fő tartózkodhat a 

mosdókban. 

- Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet! 

- Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy 

nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell 

belehelyezni! 

- Meg kell tanulni a köhögési etikettet! 

1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,  

(beleköhögés, beletüsszentés) 

2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni 

3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell 

végezni 

4. Minden tanuló rendszeresen hozzon magával papírzsebkendőt. 



- Nagyon figyelni kell arra, hogy mindenki a számára kijelölt időben menjen reggelizni 

vagy ebédelni! Kerüljük a csoportosulást! 

- Étkezéskor nem fogdossuk össze az előre becsomagolt evőeszközöket, poharakat! 

- Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! 

- A termek tisztaságára mindenkinek ügyelni kell!  

- Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy mindenki hozzon 

magával zacskót vagy uzsonnás dobozt! 

- Alsó tagozatos osztályok, csoportok előre egyeztetett időpontban, nevelői kísérettel 

látogathatják a könyvtárat. A látogatásuk alkalmával más nem tartózkodhat a 

helyiségben. Az órák közti szünetben, egyénileg nem látogathatják a könyvtárat. 

- Felső tagozatos diákok a számukra nem udvari szünetekben egyénileg is 

látogathatják a könyvtárat, a pandémia protokollját betartva (maszk és 

távolságtartás). A szünetekben 20 főnél több diák nem tartózkodhat egyidőben a 

könyvtárban.  

- Folyamatos, gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés 

szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), mely a hetes 

feladata. 

- A tanórák közötti szünetekben lehetőség szerint mindenkinek a tantermében kell 

tartózkodnia. 

- Szünetek beosztása: első szünet: tízórai szünet 

második szünet: alsó tagozat udvari szünetre megy 

harmadik szünetben a felső tagozat udvari szünetre megy 

negyedik szünetben: az alsó tagozat megy az udvarra és a felsősök nem mennek (egy 

részük ebédelési rend szerint megy ebédelni) 

- A Büfét a tanulók meghatározott időben használhatják:  
- alsó tagozatos diákok 8 óra előtt 

- felső tagozatos diákok 8 óra előtt 

- 7-8. évfolyam az 1. óra utáni szünetben 

- 5-6. évfolyam a 2. óra utáni szünetben 

           A Büfé használatakor  a járványügyi előírásokat be kell tartani: szájmaszk, a  

           kijelölt helyen kell tartózkodni, a kijelölt helyen egy tanuló várakozhat, a büfés is  

           köteles maszkot viselni. 

 

Pedagógusoknak: 

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

- Az a pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a 

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. 

- Az iskol a COVID-os megbetegedéseket, intézkedéseket a tankerületi központnak 

jelzi. 

- „ A koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek 

megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 30. (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő 

veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az 

adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal 

rendelhet el rendkívüli szünetet.” 

- A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése kötelező. 



- Krónikus beteg gyerek orvosi papírral otthon maradhat, a tananyagot  meg kell 

küldeni neki. 

- A tanteremben a pedagógusok a  táblánál álljanak, onnan tanítsanak,  ne 

menjenek a gyerekek közé! 

- Az intézmény egész területén kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

- Más osztályterembe csak a tanórát tartó pedagógussal együtt léphetnek be a tanulók. 

Belépéskor és zsebkendő használata után kötelező a kézfertőtlenítő használata. 

- A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az 

órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben 

ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, 

kiscsoportokban) kell végezni.  

- A testnevelés óra előtt és után kézfertőtlenítő használata kötelező. 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a 

tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az 

öltözőkben történő csoportosulás.  

- Az őszi úszásoktatást fel kell fiiggeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra 

vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni. 

- Az iskolákban a délutáni nem kötelező foglalkozásokat nem kell megszervezni. 

- Az énekórákat lehetőleg úgy szervezzék  meg a kollégák, hogy zeneismeret, 

zenehallgatás, elmélet legyen nagyrészt, az éneklést egyelőre mellőzni kell. 

- Átmenetileg a fizika-kémia szaktantermet osztályteremként használjuk a terem 

méretét kihasználva. 

- Alsó tagozatos osztályok, csoportok előre egyeztetett időpontban, nevelői kísérettel 

látogathatják a könyvtárat. A látogatásuk alkalmával más nem tartózkodhat a 

helyiségben. Az órák közti szünetben, egyénileg nem látogathatják a könyvtárat. 

- Felső tagozatos diákok a számukra nem udvari szünetekben egyénileg is 

látogathatják a könyvtárat, a pandémia protokollját betartva (maszk és 

távolságtartás). A szünetekben 20 főnél több diák nem tartózkodhat egyidőben a 

könyvtárban.  

- Tanórákon – előre egyeztetett időpontban – bármikor látogathatja egy-egy osztály, 

vagy csoport a könyvtárat, nevelői kísérettel. 

- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), 

az időjárás függvényében. 

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). Az iskola vezetősége2-

8-ig osztályig az EMMI által kiadott eljárásrend alapján az online szülői értekezleteket 

támogatja és kéri. 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai 

szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő 

edények megfelelő használata) 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze 

semmit, ne csoportosuljanak, egy hely maradjon ki a gyermekek között! 

- A kirándulásokat és egyéb iskolán kívüli programokat (múzeumlátogatás, színház) 

el kell halasztani! 

- Az iskolai szintű programokat osztályszintre bontva lehet megtartani.  

- Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni! 

- Digitális Munkarendre átállás esetén a tanulói felügyeletet biztosítani kell. 

- Tűzriadót nem lehet tartani! 

- Pedagógus hallgatókat ne fogadjon az iskola. 

- Az iskola a COVID-os megbetegedéseket, intézkedéseket a tankerületi központnak 

jelzi. 



 

Köszönjük mindenki együttműködését és támogatását azzal, hogy a betartja az 

eljárásrendet, így óvhatjuk meg mindenki egészségét! 

 

 

 

 


