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Kedves Diákjaink, kedves Szülők! 

A köznevelési intézményekben 2020. szeptember elsejével a hagyományos nevelés-oktatás 
fog megkezdődni. 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 járványügyi készenlét 
idejére új eljárásrendet kell bevezetni. 

Önökön Szülőkön, a tanulóinkon és rajtunk pedagógusokon is múlik, hogy sikeresen 
akadályozzuk meg a betegség megjelenését, elterjedését. Kérem ezért mindenki megértését, 
türelmét, közreműködését az eljárásrenddel kapcsolatban. 

A tanítási napok megkezdése 

Reggel NEM szervezünk gyülekezőt és sorakozót az udvaron. A tanulók 7.30 és 7.55 óra 
között érkezzenek az osztályaikba. Azon tanulók részére, akik bejárók, s korábban érkeznek, 
7-7.30-ig felügyeletet biztosítunk az iskola udvarán, rossz idő esetén a technika teremben. 

Kérünk mindenkit, hogy gyermekét úgy indítsa iskolába, hogy elkerülhessük a felesleges 
csoportosulásokat! 

Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18) 
Kor, rendelete értelmében OKTÓBER 1-től kötelező a köznevelési intézményekben 
érkezéskor a testhőmérséklet mérése. 

Iskolánkban a beléptetés továbbra is 3 bejáraton történik.  

·         Udvar felől: alsó tagozat,  

·         Iskola út felől: felső tagozat,  

·         Kisiskola: 2. évfolyamosok  

Mindhárom helyszínen a bejárati ajtót követő belső téren kerül sor a belépő tanulók és 
alkalmazottak érintésmentes testhőmérsékletének mérésére. 

A beléptetésre 7.30-tól 7.55-ig kerül sor. Mivel a tanórák 8-kor kezdődnek, a beérkezés 
pontossága elengedhetetlen feltétele a zavartalan működésnek. Kérjük ennek betartását! 



Azon tanulók, akiknek nincs első órája, a tanóráját megelőző szünetben kötelesek az 
ügyeletes nevelőnél jelentkezni, aki elvégzi a hőmérőzést. 

A rendelet értelmében a tanulót kísérő szülők a mérési pontig – ez esetben a bejárati ajtókig-
, maszkban bekísérhetik gyermeküket, s megvárhatják a hőmérőzés eredményét. A torlódás 
elkerülése érdekében szükséges betartaniuk a 2 m-es védőtávolságot egymástól. 

A bekísérés továbbra sem jelenti az iskola területén történő, mérés előtti vagy utáni tartós 
tartózkodás és csoportosulás lehetőségét!  

A rendszeresen, szándékosan késő tanulókkal szemben eljárást kezdeményezünk. 

Az országos tiszti főorvos rendelete alapján a 37, 8 C° fok feletti testhőmérsékletű 
gyermeket nem engedhetünk be az iskolába.  

Amennyiben nincs szülői kísérője, abban az esetben elkülönítjük, s értesítjük a szülőt, aki 
köteles gyermeke haza - és orvosi vizsgálatra viteléről gondoskodni. 

A legfontosabb, hogy tünetes, beteg gyermeket a szülőknek most nem szabad iskolába 
engedni, mert azzal az egész közösség egészségét, és az iskola zavartalan működését 
veszélyezteti! 

A fokozott védekezés érdekében ellenőrizni fogjuk a tanulók személyes tisztasági csomagját, 
amely alapfeltétele, hogy a tanulók rendelkezzenek papírzsebkendővel, eldobható kéztörlő 
kendővel, saját kézmosó szappannal, tartalék maszkkal. 

Kérjük, hogy Önök is tudatosítsák gyermekeikben a naponta többszöri, alapos szappanos 
kézmosás szükségességét!  

Az iskolai benntartózkodás előírásai 

A tanulók tanóráit saját tantermükben tartjuk. Kivételt képez ez alól az informatika-, 
testnevelés-, illetve a nyelvi bontás miatti szükségszerű teremcsere. 

Tanulóink és pedagógusaink részére a mosdóhelységekben vírusölő hatású folyékony 
szappant biztosítunk, hogy az iskolába érkezéskor és naponta több alkalommal, ezzel 
tudjanak kezet mosni. 

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. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

Házirendünket ideiglenesen, a járványügyi készenlét és vészhelyzet idejére módosítottuk: a 
szülő önként vállalt karanténnal, elkülönítéssel 10 nap hiányzást igazolhat. 



Az iskolában tüneteket mutató gyermeket az orvosi szobában felügyelettel elkülönítjük, s 

azonnal értesítjük a szülőket, illetve a gyermek háziorvosát. Ennek érdekében 

elengedhetetlen az értesítési telefonszám, amelyen keresztül a szülőt, vagy bármely 

intézkedésre megbízott rokont elérhetünk. 

A bejáratnál kézfertőtlenítő folyadékot fogunk elhelyezni, melynek használata, minden 

külső látogató számára kötelező.  

Az iskola megkezdése előtt és minden tanítási nap után mindenre kiterjedő fertőtlenítő 

takarítást fogunk végezni az intézményben. 

Gondoskodni fogunk az osztálytermekben gyermekek lazább elhelyezéséről. A tanítási 

órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

Az iskolába való belépéskor, távozáskor és a zárt közösségi helyeken való tartózkodáskor 

csak szájat és orrot is eltakaró maszkban lehet tartózkodni.  Ezért kérem, hogy minden 

tanulónál, pedagógusnál, iskolába belépőnél legyen maszk feltéve! 

A felső osztályoknál az osztályok keveredését el fogjuk kerülni. Amennyiben lehetséges 

(bontásos  órákat kivéve) minden osztály ugyanabban a teremben fog tartózkodni.  

A testnevelési órákat az időjárás függvényében a szabad téren fogjuk megtartani. Ezért 

kérem a szülőket, hogy hidegebb idő esetére gyermeküknek megfelelő meleg öltözéket 

biztosítsanak. 

A mosdókban és az öltözőkben is figyelemmel leszünk a tanulói csoportosulások 

elkerülésére. 

A tanév eleji szülői értekezleteket a megfelelő védőintézkedések betartásával személyes 

találkozás formájában fogjuk megtartani, de a továbbiakban főleg a KRÉTA rendszer és 

más internetes felületeken küldhető üzenetek formájában fogjuk tartani a kapcsolatot. 

Minden tanulónál legyen saját tisztasági csomag, ami tartalmaz: papír zsebkendőt, papír 

kéztörlőt, WC papírt, 2 db maszkot. 

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

előtt és után) kézmosással vagy kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot. 

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

használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába 

dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés). 

A nap folyamán a tanulók által kézzel gyakran érintett felületeken folyamatosan 

fertőtlenítő takarítást fogunk végezni. 

A szünetekben, de akár az órák alatt is folyamatos szellőztetést fogunk minden tanulók 

és pedagógusok által használt helyiségben alkalmazni. 

Az étkezések helyszínén is ügyelünk a folyamatos fertőtlenítésre. A közösen használt 

eszközöket egyénileg fogjuk kiosztani. Az étkezéseket igyekszünk úgy megszervezni, hogy 

az előírt védőtávolság betartható legyen.  



A veszélyeztetett csoportba tartozó gyerekek, akik erről orvosi igazolással rendelkeznek, 

távollétük idejére hiányzásukat, igazolt hiányzásnak tekintjük. Ugyanez vonatkozik, ha 

egy tanuló hatósági karanténba kerül, annak időszakára. 

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

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.  

 

 

 


