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ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

 CSOPORTOSULÁSOK MEGELŐZÉSE (pl. bejáratoknál, folyosókon, mosdókban, 

udvaron, étkezőben) 

 MINDENÜTT SZELLŐZTETÉS 

 HIGIÉNÉS SZABÁLYOK (kézhigiéne, köhögési-tüsszentési etikett, felületek 

fertőtlenítése) 

 OSZTÁLYOK KEVEREDÉSE NE LEGYEN (főleg közösségi terekben!) 

 A KÖZÖSSÉGI TEREKBEN 1,5 m védőtávolság, amennyiben ez nem tartható, 

maszkviselés 

 FIZIKAI KONTAKTUS KERÜLÉSE A GYERMEKEK, DOLGOZÓK KÖZÖTT IS 

(ölelés, puszi, kézfogás) 

 

A kívülről történő plusz fertőzés-bevitel kockázatának csökkentése:alapvetően csak a 

gyermekek-dolgozók mehetnek be az iskolába! 

 HIVATALOS ÜGYBEN CSAK MEGADOTT IDŐPONTRA ÉRKEZHET A 

SZÜLŐ AZ ISKOLÁBA 

 szülői bejövetelkor kötelező: maszk, kézfertőtlenítés, távolságtartás, 

tünetmentesség (fokozott körültekintés ha a szülő az elmúlt 14 napban 

külföldön járt, vagy beteggel találkozott) 

 a személyes szülői jelenlétet nem igénylő kapcsolattartási módok előtérbe 

helyezése: pl. befizetések átutalással, szülői értekezlet online, információk 

átadása online (eKréta, e-mail stb.), igazolások-iratok küldése szkennelve 

 

RÉSZLETES SZABÁLYOZÁS 

 

1./ ELŐZETES LÉPÉSEK 

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

igazolt fertőzés felmerül; ha a szülő a gyermeknél tüneteket észlel, azonnal értesíti a 

háziorvost/házi gyermekorvost; jelzi az iskolának, amennyiben a gyermek az elmúlt 14 

napban külföldön járt vagy beteggel találkozott 

 

2./ ISKOLÁBA ÉRKEZÉS-TÁVOZÁS 

- csoportosulás megelőzése: szervezetten két bejáraton történik a bejövetel; távozáskor se 

alakuljon ki a bejáratoknál-udvaron csoportosulás 

- minden bejáratnál egy személy felügyeli: távolságtartás, kézfertőtlenítés, (hőmérőzés 

lehet szúrópróbaszerűen) 



- belépésnél a kézfertőtlenítés csak könyökkel, kézi érintés nélkül lehet 

- folyosói felelős felügyeli, hogy a gyermek rögtön az osztályába megy, nem keverednek 

a más-más osztályba járók 

- a tanítás megkezdése után az épület minden kapuja zárva van 

- A DIÁKOK AZ ISKOLA ÉPÜLETETÉT CSAK PEDAGÓGUS KÍSÉRETÉVEL 

HAGYHATJÁK EL A TANÍTÁSI NAP FOLYAMÁN 

- BOLTBA SENKI NEM MEHET KI A TANÍTÁSI IDŐ ALATT 

 

3./ TANÓRA - TANTEREM 

- folyamatos szellőztetés 

- szellősen üljenek a gyermekek, tömörülést előidéző feladatok lehetőleg ne legyenek 

- tanóra elején és végén kézmosás/fertőtlenítés  

- nem adogatnak át a gyermekek egymásnak tárgyat, pl. radír, vonalzó, faragó, játékok, 

otthonról nasi, táblafilc 

- amennyiben egy osztálytermet egy óra után más osztály fogja használni: az óra végén a 

pedagógus kiküldi a diákokat, kinyitja az ablakokat, fertőtleníti az asztalokat, padokat,  

csapot, kilincset, kapcsolót, egyéb gyakran érintett felületet 

- a diákok minden felszerelést magukkal visznek, ha másik terembe mennek, az 

iskolapadok fiókjainak üresen kell maradni 

- a diákok sem tankönyvet, sem ruházatot nem hagyhatnak a teremben 

 

4./ SZAKTANTEREM HASZNÁLATA (a sima tanórán túli előírások) 

 

- iskolánk szaktantermei: nagyelőadó, informatika, kémia terem, fizika terem 

- az egyik osztály, ha kiment és a szellőztetés megtörtént, akkor jöhet be a másik (ki-

bemenetelnél sem érintkezhetnek az osztályok) 

- az egy órán többek által kézbe vett, használt tárgyak, szemléltető eszközök használata 

után kézfertőtlenítést kell végezni 

- a nem fertőtleníthető demonstrációs eszközöket csak érintésmentesen lehet használni 

(bemutatás) 

- informatika teremben a klaviatúrák használat után fertőtlenítendők 

 

5./ BONTOTT CSOPORTOS OKTATÁS, ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ (több osztályból 

érkező gyermekek együtt) 

- a kockázat úgy minimalizálható, hogy a teremben az ugyanazon osztályból érkező 

gyermekek ülnek egy csoportban elkülönülten, megfelelő távolságot tartva a más 

osztályból érkezőktől és köztük az érintkezés kerülendő (pl. feladatoknál tárgyak 

átadása) 

-  

6. Az osztályok fertőtlenítése: 
 
 az osztályokban előkészített fertőtlenítő szereket csak a pedagógus használhatja 

 tanóra végén a pedagógus kiküldi a diákokat az osztályból, kinyitja az ablakokat, 

lefertőtleníti a padokat, kilincset villanykapcsolót 

 ezt követően jöhet be a következő osztály 

 



7./ SZÜNETEK 

- jó időjárás esetén ki kell menni az udvarra, az egyes osztályok az udvar különböző 

részein legyenek, elkerülendő az osztályok keveredésével járó tevékenység, pl. 

kosárlabda 

- rossz időben a gyermekek vagy a saját termükben maradnak, ha ott lesz a következő 

órájuk, ha nem akkor abba a tanterembe vonulnak, ahol a következő órájuk lesz. A 

szünetben, használhatják a közösségi tereket a távolságtartással, maszkviseléssel és az 

osztályok keveredésének elkerülésével 

- a termek közti vonuláskor egy útvonalon egy osztály haladjon, jobbra tartással 

- a közösségi terek folyamatos szellőztetése 

- A FOLYOSÓKON-AULÁBAN, KÖZÖS TEREKBEN SZÜKSÉGES A 

MASZKVISELÉS  

-  

8.Tanári felügyelet a szünetekben 
 
 az osztályfőnökök felelősek a saját termükért 

 a szaktanteremkért a kijelölt szaktanár a felelős 

 a nem osztályfőnök pedagógusok látják el a felügyeletet a közösségi terekben, az 

udvaron és az ebédeltetésnél 

 

9./ WC-MOSDÓHASZNÁLAT 

 

-  MASZKVISELÉS itt is kötelező 

- WC-használat után a szappanos kézmosás + kézfertőtlenítés kötelező 

- minden WC használat után WC öblítés, és a tető lehajtása,  

- a fiú WC-ben lehetőség szerint a kagyló használata 

- a WC-k folyamatos szellőztetése 

 

10./ ÉTKEZÉS 

 

- AZ EBÉDLŐBEN A SORBAN ÁLLÁS IDEJÉN A MASZKVISELÉS ÉS A 

TÁVOLSÁGTARTÁS KÖTELEZŐ 

- egy asztalnál két tanuló ülhet 

- ki-bemenetelkor kézmosás+kézfertőtlenítés 

- a diák mindet a konyhástól kap sem kenyeret, sem mást nem foghat meg, a poharába a 

vizet a csapról engedheti, és mindent a konyhásnak ad vissza 

- AZ ISKOLAI BÜFÉBEN EGYIDEJŰLEG KÉT DIÁK TARTÓZKODHAT 

- A BÜFÉBEN A SORBAN ÁLLÁSNÁL MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ 

-  

11. Szülőkkel való kapcsolattartás 
 az iskola épületébe szülő csak rendkívüli esetben, előre egyeztetett időpontban, az 

igazgató engedélyével, a járványügyi szabályok betartásával léphet be 

 a szülőkkel való kapcsolattartás online módon történik, szülői értekezletet, fogadóórát, 

nyílt napot nem tartunk 

 

 



12. Iskolai rendezvények 
 
 egész iskolát érintő rendezvényt nem tartunk  

 kirándulás szervezhető osztályszinten 

 előnyben kell részesíteni az utazáshoz nem kötött kirándulásokat 

 az iskola épületében semmiféle külső szervezésű program, rendezvény nem kerülhet 

megrendezésre 

 

13. takarítási fertőtlenítési rend 
 
 a diákokat reggel fertőtlenített környezet várja  

 délelőtt a tanórák alatt a közösségi terek fertőtlenítése történik 

 a tantermek fertőtlenítését órák után a szaktanárok végzik 

 a tanítás befejezése után történik az átfogó takarítás, fertőtlenítés 

 

14. BETEGSÉG, ROSSZULLÉT AZ ISKOLÁBAN 

 

- Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt 

különíteni (7. terem lett kijelölve) pedagógus felügyelete mellett, egyúttal értesíteni kell 

az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. A szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel 

kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi 

gyermekorvosát. A továbbiakban a háziorvos/házi gyermekorvos adja az utasításokat. 

- A beteg gyermek felügyeletét ellátó iskolai személynek kesztyű és FFP2,3 maszk 

használata kötelező, a gyermekre sebészi maszk adandó. 

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

igazolással, vagy kórházi zárójelentéssel térhet vissza, melyet az intézménynek el kell 

fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Hatósági házi karantén esetén a 

járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot 

szükséges bemutatni. 

- Igazolt koronavírusos megbetegedés esetén a fenntartó azonnal értesítendő! 

-  
15. Áttérés az online oktatásra 
 

 Amennyiben az operatív törzs elrendeli osztály, vagy iskola szinten a digitális oktatás 

bevezetését, a diákokat és a szülőket azonnal értesíteni kell erről 

 A KRÉTA rendszer a hivatalos üzenetek, házi feladatok, dolgozatok, beadandó 

feladatok elküldésének hivatalos felülete 

 Minden pedagógusnak a legfontosabb tudnivalókat az adott tantárggyal kapcsolatban 

ezen a felületen kell megadni 

 Online oktatásnál előnyben kell részesíteni az érettségi tantárgyakat, az adott időszakra 

alkalmazott idősávok figyelembe vételével 

 Az online órák megtartásának, és a szóbeli beszámoltatásnak a TEAMS és GOOGLE 

Classroom program az intézményben elfogadott hivatalos felülete 

 

Bátaszék, 2020. szeptember 1.     Sümegi József igazgató s.k. 


