
 A Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézkedési terve 2020-21-es tanév indításához a koronavírus fertőzés 

megelőzése érdekében 

 

 A szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2020.09.01-jén bevezetésre 

kerülő eljárásrend kidolgozását a szeptember elsején hagyományos keretek között megkezdődő 

nevelés-oktatás indokolja. Az intézkedési terv a módosításáig vagy visszavonásáig marad 

érvényben. 

  

1,   

 

Legfőbb célunk, hogy az intézményben folyó nevelő-oktató  munka folyamatos maradhasson, 

hiszen számunkra ez a „legoptimálisabb közeg” pedagógiai céljaink megvalósításához. 

Célunk főszereplőit – gyermekeinket, kollégáinkat és a szülőket – arra ösztönözni, 

hogy FEGYELMEZETT, TUDATOS viselkedéssel fontos lépéseket tehetünk a koronavírus 

elleni védekezésben. Hiszen csak közösen tudunk eredményesen felkészülni a megelőzésre, 

a védekezésre!  

 

2. 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG RENDJE: 

Az ünnepségen csak láztalan, egészséges emberek vehetnek részt. Az ünnepséget az udvaron 

tartjuk, melyre a tanulóinkon kívül csak az 1. és 2. osztályos diákok szülei jöhetnek. (Maximum 

2 fő/ diák). A szülők a műsor után nem kísérhetik be gyermekeiket az épületbe, kerülve az 

együttes távozást, a nagykapun keresztül hagyhatják el az intézményt. Az osztályok a kialakított 

rend szerint mennek fel tantermeikbe. 

 

3. 

SZÜLŐKNEK: 

 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja.  

 Szeptember elsejéig a szülőknek nyilatkozni kell arról a Kréta felületen kiküldött 

kérdőívben, ill. az 1. osztályos gyermek szüleinek papír alapon, hogy az elmúlt 

időszakban voltak-e külföldön, gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e? 



 A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség 

szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén 

dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal 

elkülönítjük. 

 A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, 

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

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 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. 

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 

 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.  

 Vagyis: Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás  

o igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott 

szervek,  

o hatóságok felé! 

 Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek 

tartózkodhatnak. Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint 

a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek 

tekinti.     ( Az igények felmérése szeptember elsején történik).  

 Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy 

történjen! Az ügyintézés során a szájmaszk viselése kötelező! 

 Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta 

felülete vagy TEAMS. 

 Ebédpénz fizetés idejéről és módjáról az iskola honlapján tájékozódhatnak. 

 

VESZÉLYHELYZET ESETÉN 

 

 Minden esetben az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet. 

 Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív 

Törzs dönt! 



 A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az 

iskolát oktatási célból nem látogathatják! A szülők támogatása érdekében a 

gyermekfelügyeletet megszervezzük! 

 Ha a gyermekfelügyelet objektív okokból az intézményben nem szervezhető meg, 

annak helyéről a tankerületi központ gondoskodik. Az étkeztetést a gyermekfelügyelet 

alatt a feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell! 

Tisztelt Szülők! 

 

Arra kérjük Önöket, hogy az általunk kialakított és szerkesztett, hiteles kommunikációs 

csatornáinkat figyeljék! A napi híreket megosztó linkek, a média egyéb csatornái nem 

tartoznak ezek közé! 

Első forrásként:  A KRÉTA felületét, intézményünk HONLAPJÁT, és az 

osztályfőnökök által működtetett felületeket tekintsék hitelesnek! 

 

4. 

PEDAGÓGUSOKNAK: 

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

 Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános 

iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró 

maszk viselése. 

 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az 

órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben 

ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, 

kiscsoportokban) kell végezni.  

 Mivel használt játékok, sporteszközök, hangszerek felületét rendszeresen fertőtleníteni 

kell, / gyermekek esetleges bevonásával /, ezért ezeket kérjük az erre a kijelölt helyre 

tenni! 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a 

tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az 

öltözőkben történő csoportosulás.  

 Alsó tagozaton 1-3.osztályig: a tanulók a saját termükben öltözködnek, 4. osztályban  

a fiúk a tanteremben, a lányok az öltözőben. 

 Felső tagozaton az öltözőkben öltöznek a pedagógus beosztása szerint. 

 Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),  

időjárás és környező forgalom függvényében. 



 Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A vezetőség jelenleg a „nem tervezünk 

osztálykirándulást” álláspontot képviseli. 

 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). Az iskola vezetősége az 

osztályfőnökök döntésére bízza az online szülői, vagy a személyes szülői értekezlet 

megtartását. 

 Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai 

szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő 

edények megfelelő használata) 

 Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze 

semmit, ne csoportosuljanak. 

 Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!  

 Digitális munkarendre átállás estén a TEAMS-ben tartandó online órák tartását 

javasoljuk  a digitális oktatás időtartamára kidolgozott órarendben meghatározott 

időben. Anyag kiküldése a Kréta rendszeren keresztül történjen! 

 

5. 

TANULÓKNAK: 

 Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános 

iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró 

maszk viselése. 

 A reggeli és a délutáni ügyelet ideje alatt a maszk használata kötelező! 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, 

 Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy 

fertőtlenítenie kell a kezét 

 Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet 

Kötelező tartani az előírt 1,5 m-es távolságot. 

A WC-nél a tömörülést kerülni kell, ezért ott ügyeletes diákok segítenek. 

A WC-ben csak annyi tanuló tartózkodhat, ahány mosdó van. A WC használata után 

kötelező a kézmosás. 

 Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét 

 Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy 

nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell 

belehelyezni! 

 Meg kell tanulni a köhögési etikettet! 

 papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,  

 (beleköhögés, beletüsszentés) 

 majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni 

 majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni 



 Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked 

kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást! Az ebédelési rendet az órarend kialakítása 

során figyelembe vesszük. 

 Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit 

megfogsz, azt ki is kell venni! 

 Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell 

venni! 

 Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a csoportbontásokat és 

szaktantermi órákat. 

 Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!  

 Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal 

zacskót vagy uzsonnás dobozt! 

 Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is 

tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata. 

 

A SZÜNETEKRE ÉRVÉNYES SZABÁLYOK: 

 A szünetek a korábbi Házirendben leírtak szerint lesznek megtartva.  

 Az osztályok a tantermeket a kialakított rend szerint, a számukra kijelölt kijáraton 

keresztül hagyják el.  

 A szünetek után a kézmosás kötelező. 

 A hetesek nem hagyják el a tantermet, az ő feladatuk a szellőztetés minden szünetben. 

 Rossz idő esetén az osztályok a tantermeikben maradnak, csak a mosdó használata 

engedélyezett. 

 A szünetekben mind a tanulók, mind a pedagógusok szigorúan kötelesek az érvényben 

lévő járványügyi előírásokat betartani! 

 

 

A 2020/2021-es tanév elkezdéséhez, a közös munka folytatásához, a sikeres védekezéshez nagy 

fegyelemre, a szabályok betartására és rendkívüli megértésre lesz szükségünk! Ennek sikere 

rajtunk múlik! Bízunk benne, hogy közösen meg fogjuk tudni oldani a járványhelyzet 

nehézségeit! 

Az iskola tantestülete és vezetősége 

Szigetcsép, 2020.08.31. 

 


