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2020. szeptemberétől kiadott előírások egybeszerkesztett változata 

 

Belépés az iskolába 7.30-tól: 

• az alsós épületbe a főbejáraton keresztül, 

• felsőben jó idő esetén az északi udvar kapuján keresztül az északi udvarra, rossz idő 

esetén a főbejáraton át. 

• Belépéskor testhőmérsékletet mérünk, a hőemelkedést mutató tanulók szüleit 

értesítjük. (hőemelkedésnek tekintjük: 37,5 feletti testhőmérsékletet) 

• Az alsós épületben a földszinti kézműves termet, a felsős épületben a tetőtérben lévő 

egyik csoportszobát jelöltük ki elkülönítőnek.  

• Kézfertőtlenítés a bejárati ajtónál. Kézfertőtlenítőt és papírtörlőt biztosítunk minden 

mosdóban. 

• Szülő az épületbe kizárólag a mérési pontig jöhet be. 

• Külső személyek nem jöhetnek be az épületbe (kivéve Oktatási Hivatal munkatársai, 

tankerületi dolgozók, VSD edzői, akik testnevelés órákat tartanak, kár- és hibaelhárítók) 

Maszk viselése 

• belépéshez és tantermen kívül az épületen belül a maszk viselése kötelező minden 

dolgozónak, tanulónak. Alsóban javasolt a nyakba akasztható maszk az elvesztést, 

leejtést megelőzendő. 

• tanórán nem kötelező, de megengedett. 

Tisztasági csomag 

Javasoljuk a tisztasági csomagot a következő felszereléssel: 

• kézfertőtlenítő (gél, alkoholos, kendő) 

• papírzsebkendő 

• étkezéshez szalvéta, saját evőeszköz (otthoni elmosogatással, napi cserével) 

Friss levegő:  

• amíg jó idő van és a külső hőmérséklet megengedi, az ablakokat nyitva kell tartani 

tanórán is.  

• az őszi hidegek beálltával a szellőztetés a szünetekre korlátozódik, el kell kerülni a 

megfázást. 

• minden szünetben a gyerekek tartózkodjanak az udvaron, kivéve, ha esik az eső 

olyannyira, hogy esernyő használata szükséges. 

Büfé 
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• Kívülről, az ablak felől lesz megközelíthető. 

• eső esetén a büfé előtt sorban állás 1,5 méteres távolságot be kell tartani, ezt segíti a 

felragasztott csík. A távolságtartást ügyeletestanár felügyeli. A büfében egyszerre csak 

2 tanuló tartózkodhat egyidejűleg. 

Ebédlő:  

• beosztott rend szerint a sorakozónál maszkot viselnek a gyerekek, felnőttek egyaránt.  

• konyhai dolgozók (külsősök) maszkot viselnek, munkába állás előtt kötelező a 

hőmérsékletük megmérése, ez a munkáltató felelőssége, hőmérőt biztosítottunk a 

számura. 

Tornaórák: 

• jó idő esetén az udvaron tartják a testnevelők az órákat 

• az iskola melletti parkban is tarható testnevelés óra 

• rossz idő esetén a tornateremben, folyosókon tornáznak a gyerekek 

• egyéb esetben a könyvtárban néznek sporttal kapcsolatos filmet 

• a VSD edzői által tartott testnevelés órák a tormateremben zajlanak 

Iskolai rendezvények: 

• a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó műsorokat videón rögzítjük, 

• minden osztály a tantermében tekinti meg felvételről a műsorokat, 

• szobrok, emléktáblák koszorúzása csak kis létszámú csoportban valósítható meg, 

• a hagyományos programjainkat osztálytermi, tanórai keretek között tartjuk meg (idegen 

nyelvi rejtvényfejtő verseny, halloween, stb.). 

• az iskolai énekkari foglalkozásokat felfüggesztettük, elméleti tananyag, zenehallgatás 

oktatása folyik ének-zene órákon. 

Hiányzások igazolása:  

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

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, 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.  

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 
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• Az a tanuló, munkatárs, akinek a Covid tesztje pozitív lett, hatósági karanténba kerül. 

Visszatérni az iskolában a hatóság által kiadott engedéllyel lehet. 

• Más betegség, vagy kontakt miatt elrendelt karanténból kizárólag orvosi igazolással 

lehet visszatérni az iskolába. 

• Ha a szülő előre jelzi az osztályfőnöknek a családi programot, fogszabályozást, akkor a 

szülő igazolhatja a hiányzást, a rendelkezésükre álló napokból. Ebben az esetben nincs 

szükség orvosi igazolásra. 

Hiányzások pótlása: 

• Minden pedagógus a KRÉTA –ban felírja a házi feladatot, csatolja az esetleges 

táblázatokat, ppt-t, feladatlapot, így támogatja a hiányzók otthoni tanulását, 

felkészülését. 

• Minden osztályban működik belső levelező rendszer, ezen keresztül is elérhetők a 

pótolnivalók. 

Digitális oktatás:  

• Az intézményben vagy azon belül meghatározott osztályokban a tantermen kívüli, 

digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.  

• Az intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot 

megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend 

szerinti oktatás folytatására. 

Takarítás:  

• a takarítónők minden nap fertőtlenítik a kilincseket, tanulói asztalokat, mosdókat, WC-

ket, padlót. 

• Az őszi szünetben szekrények, polcok, ablakpárkányok, ablakok, ajtók, falburkolatok 

fertőtlenítővel való lemosása megtörténik. 


