
 

 

A 2021/2022-es tanévben alkalmazandó 

 Eljárásrend  

a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola 

Petőfi Sándor tagiskolájában  

 

Tisztelt Szülők, Kedves Diákjaink! 

A köznevelési intézményekben 2021. szeptember elsejével a hagyományos, jelenléti nevelés-

oktatással kezdődik a tanév. Mivel a köznevelésben tanuló gyermekek és az őket tanító 

pedagógusok közvetve napi szinten több száz emberrel vannak kapcsolatban, ezért indokolt, 

hogy intézményekben mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében, a szabályok 

enyhítése mellett továbbra is figyelemmel kísérjük a járványügyi helyzetet, s szükség szerint 

újabb eljárásrendet vezetünk be. 

Önökön Szülőkön, tanulóinkon és rajtunk, pedagógusokon is múlik, hogy sikeresen 

akadályozzuk meg a betegség megjelenését, elterjedését. Kérem ezért mindenki megértését, 

közreműködését az eljárásrenddel kapcsolatban! 

A tanítási napok megkezdése 

Reggel gyülekező és sorakozó az udvaron történik. ¾ 8-kor csengetünk be, a tanulók ekkor 

vonulnak osztálytermeikbe. Azon tanulók részére, akik bejárók, s korábban érkeznek, 7-7.30-

ig felügyeletet biztosítunk az iskola udvarán, rossz idő esetén a technika teremben. 

Az iskolába való belépéskor a bejárati ajtók mellett elhelyezett automata kézfertőtlenítő 

használata mindenkinek ajánlott! 

 

Az iskolai benntartózkodás előírásai 

Szülő az iskola területén csak hivatalos ügyben tartózkodhat.  

Szülők, rokonok reggel, gyermekük iskolába kísérésekor és délután, amikor elviszik őket, 

sem jöhetnek be az iskola területére. Az iskola előtt várják a gyermeküket. A pedagógusok 

az órarend-, illetve a napköziből egyéni kérelem alapján engedik ki a tanulókat.  

A tanórán a maszk viselése nem kötelező, de egyéni belátás alapján viselhető lesz! 

A szünetekben a belső udvart az alsó tagozatosok, az aszfaltos sportpályát pedig a felső 

tagozatosok használják. Becsengetéskor az udvarrészen az osztályok jól elkülönülten 

sorakoznak, majd először az alsósok, utána a felsősök vonulnak fel termeikbe. 

A szünetekben a folyosóügyeletes felügyel a termek rendjére.  

 



 

 

Teendők fertőzés-gyanú, vagy betegség esetén 

Iskolánkat kizárólag csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és pedagógus 

látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, ne 

hozzák, küldjék iskolába! 

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

fertőzés van. Az iskolában tüneteket mutató gyermeket felügyelettel elkülönítjük, lázat 

mérünk, s azonnal értesítjük a szülőket. Ennek érdekében elengedhetetlen az 

osztályfőnököknek leadott, értesítési telefonszám, amelyen keresztül a szülőt, vagy 

bármely, intézkedésre megbízott rokont elérhetünk. 

A koronavírus tüneteit mutató gyermeket nem szabad közösségbe vinni, amíg fel nem 

gyógyul. A diák az iskolába orvosi igazolással térhet vissza. 

Házirendünkben alapján a szülő a gyermeknek a tanév során félévente 3 nap hiányzást 

igazolhat. Ezen igazoláson túl csak alapos indokkal alátámasztottan, az iskolaigazgató 

döntése alapján lehet a távollétet igazolt hiányzásnak tekinteni. (Az alapvető jogok 

biztosának megállapítása szerint „a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel 

általánosan előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő 

automatikusan alapos indoknak) 

A higiénés szabályok fokozott betartása érdekében 

Tanulóink és pedagógusaink részére a mosdóhelységekben - illetve lehetőség szerint a 

tantermekben is -, vírusölő hatású folyékony szappant, kézfertőtlenítőt biztosítunk, hogy az 

iskolába érkezéskor és naponta több alkalommal, ezzel tudjanak kezet mosni. 

A gyermekek figyelmét közösen hívjuk fel a köhögési etikettre (papír zsebkendő, karhajlat 

használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása 

és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés). 

Naponta több alkalommal (iskolába érkezéskor, foglalkozások előtt és után, étkezések előtt 

és után) folyamatosan felhívjuk a tanulók figyelmét a kézmosásra vagy kézfertőtlenítésre. 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

A tanév eleji szülői értekezleteket a megfelelő védőintézkedések betartásával, személyes 

találkozás formájában fogjuk megtartani, de a továbbiakban is a fontos információkat a 

KRÉTA rendszer és más, elektronikusan küldhető üzenetek formájában biztosítjuk. 

A fontos információkat az iskola honlapján és a facebook –on is közzétesszük. 

Az iskola honlapjának elérhetősége: www.petofisandoriskola.oldala.hu 

 

 

 



 

 

Hivatalos ügyek intézése az iskolatitkárságon 

Az iskola hivatali helyiségében történő hivatalos ügyintézések időpontjai az elektronikusan 

el nem intézhető hivatali ügyekben (pl. iskolalátogatási igazolás, kérvények leadása stb.) 

hétfőn 8-10 óra, 

szerdán 15 és 16 óra 

között kereshetik fel az iskolát. Kérjük, hogy személyes ügyintézés alkalmával viseljenek orrt 

és szájat eltakaró maszkot! 

Egyéb, halasztást nem tűrő esetekben csak telefonos egyeztetés alapján van lehetőség az 

iskolába belépni!  

 

Intézkedési protokoll 

Fertőzéssel érintett intézmények esetén az EMMI és az NNK dönt a más munkarend 

elrendeléséről. Az intézményben a tantermen kívüli digitális oktatás bevezetéséről az 

Operatív Törzs dönt. 

Amennyiben elrendelésre kerül a tantermen kívüli digitális munkarend, az érintett 

intézményben meg kell szerveznünk a gyermekfelügyeletet a szülők támogatása érdekében.  

A fenti intézkedési eljárás visszavonásig érvényes. 

 

Dorog, 2021. szeptember 1.   Jászberényi Károly 

      tagint. vezető  


