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1. Az intézmény látogatása 
Ügyeletbe a tanulók a főbejáraton keresztül érkeznek 6:45 órától. 

Az intézménybe a tanulók a három bejáraton keresztül jöhetnek. 

Alsó tagozat: régi szárny bejárata 

Felső tagozat: főbejárat 

Középiskola: új épületszárny bejárata 

Távozni az iskolából a főbejáraton lehet. Érkezéskor és távozáskor maszk 

használata kötelező. Az intézményt látogatók kizárólag maszkban jöhetnek be az 

épületbe, az adataikat a portán leadni szükséges. 

Az új épület főbejárata és a régi szárny bejárata 8 órától zárva lesz. 

A tanulók az első tanítási napon leadják a szülők által kitöltött  (honlapon, portán 

található) nyilatkozatot, mely tartalmazza, hogy az elmúlt két hétben 

tartózkodott-e külföldön. 

Az intézménybe történő bejövetelkor a tanulók hőmérőzésnek vetik alá 

magukat, mely tevékenységet a pedagógiai asszisztensek végzik. Kézfertőtlenítő 

használata az érkezés után a bejáratnál vagy az osztályteremben kötelező. 

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó 

látogathatja. 

A szülő köteles az intézményt értesíteni (osztályfőnök, titkárság), amennyiben 

gyermekénél vagy valamely családtagjánál koronavírus-gyanúja, vagy fertőzése 

áll fenn.  

Vírusfertőzés vagy egyéb betegség után a tanuló csak orvosi igazolással 

látogathatja az iskolát. Az igazolást a távollét utáni első alkalommal 

köteles bemutatni a tanuló vagy szülője az osztályfőnöknek. Amennyiben 

ez nem történik meg, a tanuló nem vehet részt az adott tanítási napon. 

Amennyiben a tanulót betegség vagy egészségügyi problémák miatt haza küldik 

az intézményből, csak orvosi igazolással igazolható a távollét. Szülői igazolást 

nem fogadunk el! 
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Tantermekben, közösségi tereken való viselkedés 

A tanítási órákat az osztályok tantermeiben tartjuk meg, kivéve idegen nyelvi 

órák, informatika órák, bontott órák. A testnevelés órákat, jó idő esetén, az 

udvaron és a műfüves pályán tartjuk meg, rossz idő esetén  a tornateremben 

illetve a tornaszobában. 

A tantermekben a kézfertőtlenítő rendszeres használata kötelező.  Maszk 

használata tanítási órákon lehetséges, de nem kötelező. Közösségi tereken 

(folyosó, büfé, mosdók) maszk használata kötelező és a megfelelő védőtávolság 

betartása kötelező! 

Minden tanulónak gondoskodnia kell arról, hogy legyen nála elegendő 

papírzsebkendő. 

Az osztálytermekbe a tanításhoz nem szükséges eszközök bevitele tilos. 

A mobiltelefonokat a tanítás ideje alatt biztonságos helyen tároljuk/táska alján 

kikapcsolt állapotban, azok napközbeni használata tilos. 

A tanulópadokban csak a legszükségesebb eszközöket, tanszereket lehet tárolni. 

Tanítási nap végén minden eszköz eltávolítása kötelező. A tanulópadban 

bármiféle szemét tárolása szigorúan tilos! A napközben keletkező szemetet 

azonnal a szemetes kukába kell tenni. 

Az osztálytermek fertőtlenítése naponta történik. Indokolt teremcsere esetén 

tanóra végén történik a fertőtlenítés. 

Az informatika termek, idegen nyelvi termek fertőtlenítése minden tanítási óra 

végén megtörténik. 

Testnevelés órák előtt az átöltözés kiscsoportban, szakaszosan történik. Ennek 

rendjét a szaktanárok ismertetik a tanulókkal. 

Az öltözőkbe történő belépés előtt és után kézfertőtlenítés biztosított és 

kötelező. 

           A tornaöltözők fertőtlenítése minden használat után megtörténik. 

A mosdókban egyszerre maximum négy fő tartózkodhat, ennek felügyeletét 

biztosítjuk/ellenőrzését rendszeresen végezzük. A tanulók számára biztosított a 

kézfertőtlenítő, papírtörlő. Ezek rendeltetésszerű használata kötelező! 

A szünetekben javasoljuk – amennyiben az időjárás engedi – az udvaron való 

tartózkodást. Csoportosulás elkerülése, a védőtávolság betartása kötelező. 

Büfé használata: 

Az első két hétben a büfé intézményünkben nem működik. 

Az alsós évfolyamok a büfét nem használhatják. Javasoljuk, hogy a szülők otthon 

készítsék el a gyermekek számára a szükséges hideg élelmet (tízórai, uzsonna). 

A büfét a felsőbb évfolyamos tanulók csak a kijelölt időpontokban maszkban, a 

megfelelő távolság betartásával látogathatják. 
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2. Rendezvények, programok 
A tanév rendje szerinti iskolai ünnepségek megszervezésére a létszámkorlát 

betartásának figyelembe vételével kerül sor, azokat évfolyamonként vagy 

osztály keretben szervezzük meg. 

Osztálykirándulásokat az alsó tagozaton csak a városon belül szervezzük, a felső 

tagozaton a készenléti helyzet idején nem szervezzük meg. A középiskolai 

tagozat egy napos kirándulást szervezhet. 

Egyéb programok pl. színházlátogatás, múzeumlátogatás, Határtalanul! program 

elmaradnak. 

Az úszás a veszélyhelyzet idején elmarad. 

 

3. A tanulók tájékoztatása az alapvető higiénés szabályokról 
Az osztályfőnökök az első tanítási napon tájékoztatják a tanulókat a kötelezően 

betartandó szabályokról. Ezek a következők: távolságtartás, maszk helyes 

használata, tantermek rendben tartása, kézmosás menete, fertőtlentő helyes 

használata, öltözködés szabályai, csoportosulás elkerülése. 

Külön megtanítják az ún. köhögési etikettet (papír zsebkendő használata, 

azonnali kidobása, kézfertőtlenítés). 

 

4. Az étkezés szabályai 
Tízórai: 

A tízórait 8.30-s 8.45 között a konyhai kisegítők a főépületben kiviszik az alsós 

osztálytermekbe a gyerekek számára. A konténer iskolába az alsós pedagógiai 

asszisztensek viszik majd át az ottani osztálytermekbe. Az ételt zárható 

dobozban, a folyadékot zárt tetejű kancsóban kapják majd az osztályok. A felnőtt 

és felsős étkezők az 7:30-tól vehetik át az ebédlőben a tízórait. 

 

Uzsonna: 

Az uzsonnát zárt tetejű dobozokban az alsós osztálytermekbe elvinni a konyháról 

14:30 és 15:00 között. A felsős diákok az ebédlőben vehetik át az uzsonnát ugyan 

ebben az időszakban. 

 

Ebéd: 

  

Érkezés az ebédlőbe: 

A bal oldali "Bejárat"-tal jelölt ajtón érkeznek a diákok és pedagógusok az 

ebédlőbe. Belépéskor biztosítjuk a kézmosás lehetőségét szappannal, a 

kéztörlést papírtörlővel és a kézfertőtlenítést fertőtlenítő géllel.  
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A sorban állás alatt a megfelelő védőtávolság és maszk használata kötelező! 

 

Étkezés: 

A tálcákat a tálaló pult mellől lehet elvenni. A konyhai dolgozó az étel 

kiadagolásakor adja az evőeszközt minden étkezőnek. A főételhez adott kenyér 

szeletenként lesz szalvétába csomagolva annak érdekében, hogy ne lehessen 

összefogdosni. Az étkező asztalokra nem kerül terítő, minden csoport után 

fertőtlenítve lesznek azok.  

  

Tálca visszahordás: 

Az ebédelő csoportok asztalonként hordják vissza a „ fogyasztói edény 

mosogatóhoz” a tálcákat.  

  

Távozás az ebédlőből: 

Tálca leadás után az ebédlő "Kijárat"-tal jelölt ajtaján távozik az étkező. 

  

Takarítás: 

Az eddigiek szerint minden nap fertőtlenítésre kerülnek a kilincsek, mosdók, 

csapok, minden használatban lévő eszköz, hűtők, mikrohullámú sütő az ebédlő 

és a konyhatér minden helyisége.  

  

Konyhatér: 

A konyhatérbe az ételszállító boxok, dobozok, vödrök, egyéb tálaláshoz 

használt eszközök csak fertőtlenítés után kerülhetnek.  

 

Egyéb: 

Az étel készítését és tálalását a konyhai dolgozók a megfelelő védőruházatban 

és maszkban végzik. 

 

Az étel elvitele a veszélyhelyzet idején nem lehetséges. 

 

A HACCP előírásainak megfelelően járunk el. (Hőkezelés, takarítás, és minden 

egyéb magatartás, ami az előírásnak megfelelő.) 

 

 

5. A tanulók, dolgozók elkülönítése tünetek észlelése esetén 
Azon iskolahasználók esetében, akiknél a vírus tünetei észlelhetők azonnali 

elkülönítésre kerül sor. Az elkülönítés a tornatermi folyosón található 29/a 

teremben történik. 
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A tünetek észlelése esetén azonnal értesítjük a szülőt, aki köteles mihamarabb 

haza vinni gyermekét, és azonnal értesíteni a gyermek házi orvosát. Az 

intézmény értesíti az iskolai gyermekorvost. A házi gyermekorvos jogosult 

nyilatkozni a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan, amit  a szülő bemutat 

az intézményben. 

Ettől kezdve a megfelelő eljárásrend szerint kell végezni a teendőket. Csak 

egészséges tanuló/dolgozó látogathatja újra az intézményt az orvosi igazolás 

bemutatása után. 

 

6. A hiányzások kezelése 

 
Igazoltnak tekintendő:  

- vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett tartós beteg, akinek orvosi 

igazolása van 

- vírusfertőzött tanuló, akinek igazolása van 

- hatósági karanténba került tanuló a karantén idejére. 

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

A tananyag pótlása a tanuló által kötelező. Az osztályfőnök/szaktanár az e-krétán 

keresztül továbbítja a tananyagot és házi feladatot a tanulónak. Az adott időben 

elvégzett számonkérések pótlására az iskolába történő megérkezés után a 

szaktanárral egyeztetett időben sor kerül. 

 

 

Kérjük a fentiek betartását! 


