
                                                  PD 1400                                                 
                  Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

           2317 Szigetcsép Szabadság u. 1-3.  
                                                    Tel: 06-24-513-630 
                                                            06-30-8500277 
                                       E-mail: igazgatóság@kimi-szcsep.sulinet.hu 
                                                         OM: 032545                  
      

 

 

 

 

 

 

A SZIGETCSÉPI  ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI   

INTÉZKEDÉSI TERVE  

JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE 2020-21-ES TANÉVBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  PD 1400                                                 
                  Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

           2317 Szigetcsép Szabadság u. 1-3.  
                                                    Tel: 06-24-513-630 
                                                            06-30-8500277 
                                       E-mail: igazgatóság@kimi-szcsep.sulinet.hu 
                                                         OM: 032545                  
      

 

 

 

 1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

  Az intézményben a fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

ajánlása (3/2019 EMMI KÁT 1. melléklet) történt. 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  

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 vegyen részt.  

2) A szülők gyermekeiket csak a bejárati ajtóig kísérhetik, az iskola előtt várakozhatnak, az 

intézmény területén nem tartózkodhatnak semmilyen célból. Az intézmény területére látogatók 

kizárólag előzetes igazgatói engedéllyel léphetnek be. A szülők számára is szükséges az 

igazgatói engedély a hivatalos ügyeik intézéséhez. Belépés kizárólag maszkban lehetséges és 

az intézmény területén a járványügyi előírásokat be kell tartaniuk!  

3) A szülők kötelessége, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, telefonon értesítsék a gyermekorvost. 

A szülő köteles az iskolát is értesíteni, ha a gyermeknél koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés 

van.  

4) Megtesszük a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév 

folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.  

5) A tantermi oktatás során elkerüljük az osztályok keveredését. A szaktantermek kivételével 

az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják.  
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6) A testnevelésórákat az időjárás függvényében az udvaron tartjuk. Kérjük az időjárásnak 

megfelelő öltözéket a tanulóktól a megfázások elkerülése miatt. Az órák során mellőzik a szoros 

testi kontaktust igénylő feladatokat. (Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket 

párokban, kiscsoportokban végzik.) A tornaterem vírusmentességének megőrzése érdekében 

fertőtlenítő-tisztító lábtörlő kerül kihelyezésre..  

7) A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, 

ezért a testnevelésórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető 

legyen az öltözőkben a csoportosulás. A mosdók rendjét az ügyeletes tanárok ellenőrzik. Az 

öltözőkben is folyamatosan fertőtlenítenek a tanórák közti szünetben.  

8) Munkatervben megjelenő programelemeket egyedileg bíráljuk el, melyek szervezéséről és 

megvalósításáról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk iskolánk honlapján és a Kréta rendszer 

szülői felületén.  

9) A külföldre tervezett, utazással járó tanulmányi kirándulások elmaradnak. Az osztályok 

számára kizárólag saját közösségükkel -a szabályok betartása mellett- megtartott közösségépítő 

összejöveteleket tartunk lehetségesnek. A kirándulások szervezése csakis igazgatói engedéllyel 

megengedett belföldre is. 

10.) A személyes részvétellel megtartott szülői értekezleten be kell tartani a védőtávolságot, 

valamint maszkot kell viselni minden résztvevőnek. A járványügyi helyzet miatt az első 

félévben a további szülői értekezleteket online kerülnek megtartásra, a szülők elektronikusan 

kapnak részletes tájékoztatást.  

11) A szülők tájékoztatása szolgáló üzeneteket, a szükséges információkat a Köznevelési 

Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (Kréta) üzenetküldő felületén, valamint az iskola 

honlapján keresztül juttatjuk el. Kérjük, hogy kövessék nyomon híreinket és egyeztessenek 

osztályfőnökökkel, ha elérhetőségük megváltozott. Kérjük, hogy ellenőrizzék a KRÉTA 

gondviselői jogosultságú hozzáférésüket!  
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12) Az úszásoktatást felfüggesztjük a 3. évfolyamon, egyelőre nem kerül megszervezésre. A 

délutáni sportköri órák megtartásra nem engedélyezett.  

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 1) Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára 

felhívjuk a figyelmet.  

2) Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet 

vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább a szappanos kézmosást 

részesítjük előnyben).  

3) A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 

szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki.  

4) Kéztörlésre papírtörlőt használunk és biztosítunk, textiltörölköző használata a szociális 

helyiségekben kifejezetten kerülendő.  

5) A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. Ez az osztályfőnökök kiemelt feladata az 

első héttől kezdődően. (köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg 

kézfertőtlenítés.)  

6) Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás 

során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a 

padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC 

lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek.  



                                                  PD 1400                                                 
                  Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

           2317 Szigetcsép Szabadság u. 1-3.  
                                                    Tel: 06-24-513-630 
                                                            06-30-8500277 
                                       E-mail: igazgatóság@kimi-szcsep.sulinet.hu 
                                                         OM: 032545                  
      

7) A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítása és azok viselése szükséges.  

8) Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális 

helyiségekre is.  

9) Az iskolában használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük. 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

1) Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. 

 2) Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.  

3) A tanulók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak be az ebédlőben!  

4) A pedagógusok feladata a szervezés, együttműködve a konyha dolgozóival.  

5) A konyhai dolgozók feladata az étkezés megfelelő biztosítása, a fertőtlenítés, a fertőtlenítő 

mosogatás.  

6) Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban 

állás esetén a védőtávolság betartható legyen. A vírushelyzet miatt az ebédlő előterében történő 

várakozás időszakára a tanulóktól kérjük a maszk viselését!  

 

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

1) Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi 

ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az 
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egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb 

feladatokat maradéktalanul el kell végezni.  

2) A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban 

az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az 

egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi 

helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely során együttműködünk a védőnővel és 

az iskolaorvossal. 

 3) A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság 

kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli 

ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások 

számát csökkenteni kell.  

4) Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a 

koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az 

NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben 

részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői 

szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a 

kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori 

szellőztetésről.  

5) Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén”  szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely 

egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök 

fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.  

 

 



                                                  PD 1400                                                 
                  Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

           2317 Szigetcsép Szabadság u. 1-3.  
                                                    Tel: 06-24-513-630 
                                                            06-30-8500277 
                                       E-mail: igazgatóság@kimi-szcsep.sulinet.hu 
                                                         OM: 032545                  
      

 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  

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. 

 1) Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a 

részére előírt karantén időszakára. 

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

3) A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. 

 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 1) Amennyiben az iskolában egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb alkalmazottnál fertőzés 

tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Tanuló esetén a szülőt/gondvisdelőt telefonon értesítjük, továbbá a figyelmét felhívjuk arra, 

hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt 

követően az orvos utasításainak alapján kell eljárniuk!  

2) A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  
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3) Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi 

gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan 

nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális 

eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

 4) 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) 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. 

8. A DIÁKOKKAL (ÉS SZÜLEIKKEL) VALÓ KAPCSOLATTARTÁS ELJÁRÁSRENDJE 

Platformok: 1) KRÉTA elektronikus napló, intézményi honlap,  

2) Online elérhető zárt osztályközösségi csoportok  

 3) Kréta e-napló: e-ügyintézés, óra anyaga, házi feladatok, értékelés funkciók a. elvégzendő 

feladatok, tevékenységek, határidők, digitális tananyagok linkjei, b. online számonkérés: 

feladatok, szóbeli feleletek, visszajelzések,  

4) Intézményi honlap: intézményi szintű információk megosztása a tanulókkal, szülőkkel, 

pedagógusokkal  

5) Intézmény e-mail címe:igazgatosag@kimi-szcsep.sulinet.hu 

 6) Technikai probléma esetén segítségnyújtás a titkarsag@szcsep.sulinet.hu email címen 

(szülök részére) 

 7) Pedagógus által működtetett levelező: visszacsatolás, feladatok ellenőrzése 

mailto:titkarsag@szcsep.sulinet.hu
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 8) Zárt szülői és osztályközösségi csoportok: az osztály egészét érintő információk megosztása. 

9) Online fogadóóra: egyéni megsegítés, támogatás. Előre egyeztetett időpontban és támogató 

rendszeren (pl. Messenger) 

 9. A TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS OKTATÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

FELTÉTELEI 

1) Pedagógusok, tanulók eszközparkjának felmérése, szükség és lehetőség esetén IKT eszköz 

biztosítása  

2) E-learning órarend  

3) Egységes platform használata:  Microsoft Office 365-TEAMS 

10. A TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS OKTATÁS MÓDSZEREI  

1) A pedagógusok módszertani szabadságuk egyéni felelősségének tudatában maguk döntenek 

a nevelési-oktatási didaktikájukról, a tantermen kívüli oktatás egységesen megfogalmazott 

alapelveinek betartásával. / lásd Eljárásrend Általános Iskola. Eljárásrend AMI/ 

 11. BENNTARTÓZKODÁS AZ ISKOLÁBAN 

 1. A technikai dolgozók normál, megszokott munkarendben dolgoznak:  

1) kiemelten foglalkoznak a fertőtlenítési feladatokkal (takarítók);  

2) foglalkozik a karbantartási munkákkal (karbantartó);  

2, Iskolatitkár: megszokott munkarend szerint dolgozik 

3. A pedagógusok munkavégzésének formája: otthoni távmunka. Betegség esetén a pedagógus 

az intézményvezetőnek jelzi, hogy a tantermen kívüli digitális oktatásban nem tud részt venni. 

Helyettesítéséről az intézményvezető gondoskodik. 
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12. AZ INTÉZMÉNY ÜGYELETI RENDJE  

Munkaidőben az intézményben dolgozik, ügyeletet lát el a vezetőség egy tagja és az 

iskolatitkár. Az ügyelet ideje 8-16 óra.  

Kapcsolattartás:titkarsag@kimi-szcsep.sulinet.hu  

                             Telefon: 06- 24-513-630  

Jelen Intézkedési terv által nem szabályozott kérdésekben irányadó az intézmény Pedagógiai 

Programja és Házirendje. 

 

Szigetcsép, 2020.09. 15. 

 

 Süki Judit 

                                                                                                     intézményvezető 


