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1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE 

1.1. A főbejáratnál, osztálytermekben és a mosdókban kézfertőtlenítőt, fertőtlenítő hatású 

kézmosó szappant biztosítunk. 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA ÉS AZ INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁS 

RENDJE 

2.1. A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények 

működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Ennek érdekében 

az intézménybe érkezéskor a belépők testhőmérsékletének mérésére kerül sor. Ezzel egy 

időben a kihelyezett kézfertőtlenítőt is használni kell. A szájmaszk viselése nem 

kötelező, de szájmaszkot mindenkinek kell magánál tartania. 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, 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. 

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

engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való 

részvétel céljából. 

Ebben az esetben is kizárólag, szájmaszkban léphetnek az épületbe. Az első osztályos 

gyermekek szülei az első és második héten is be és kikísérhetik gyermeküket. 

Amennyiben valakinek halaszthatatlan okból fel kell keresnie az intézményünket, a 

lehető legrövidebb időt töltse bent. A büfét az iskola tanulói és dolgozói használhatják 

a későbbiekben kifejtésre kerülő szabályok szerint.  

2.3.  A köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi 

csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az 



intézmény épülete előtt. Ennek érdekében érkezéskor a főkapun lehet belépni, 

kerékpárral közlekedőknek is, miután a tárolóban elhelyezték a biciklit. 

Az alsó tagozatos osztályok a kijelölt bejáratokon hagyhatják el az intézményt 15.45-

kor. Az „a” osztályosok a főkapun, a „b” osztályosok a szakiskola felőli nagykapun, a 

„c” osztályosok a plébánia felőli nagykapun. 

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel a 15.45-16.30 közötti ügyeletet csak azon 

gyermekek számára tudunk biztosítani, akinek mindkét szülőjének a munkaideje a 

tanítási időn túl ér véget.  

2.4. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges 

információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben 

(KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött 

üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. 

2.5. A gyerekek a tanszereiket egymásnak nem adhatják át (ceruza, vonalzó, könyvek), 

mindenki csak a saját eszközeit használhatja. Ezért különös figyelmet kell fordítani az 

íróeszközök, rajz és technika felszerelés mindennapos otthoni ellenőrzésére, pótlására. 

Tanításhoz szükséges eszközöket, füzeteket, könyveket csak tanár oszthat ki. 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

3.1 Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson 

kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a 

szappanos kézmosás). 

4 TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

4.1 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. 

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 



4.3 A 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. 

5 TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ÉSZLELÉSE ESETÉN AZ ISKOLÁBAN 

5.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. A beteg gyermeket észlelő személy 

az iskolavezetést és az osztályfőnököt tájékoztatja, egyúttal értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi védőnőt, orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről az osztályfőnök 

gondoskodik, aki lehetőség szerint mielőbb az iskolából elviszi a gyermeket. A szülő 

figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek 

háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak 

el. 

5.2 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben 

nem bírálhatja felül. 

5.3 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 

mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Abban az esetben is szükséges az iskolát 

értesíteni, ha a szülő tudomására jut, hogy a közvetlen környezetében koronavírus fertőzött van 

vagy a vele egy háztartásban élők közül karantént rendeltek el valakinek. Ezek tudatában az 

igazgató úr eldönti a tanulóval kapcsolatos további teendőket, eljárást.  

6. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNY ESETÉBEN 

6.1 Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a 

tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az intézmény megszervezi 

a szülők támogatása érdekében.  

 


