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Iktatószám: klik029735001/00481-1/2021 

 

 

Intézkedések  

a Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában  

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 

4. sz. módosítás 

Módosítva: 2021.09.01. 

 
Készült az emberi erőforrások miniszterének a járványhelyzettel kapcsolatos tanügyi döntései figyelembe vételével 

kiadott 4. verzió (változásokkal egységes szerkezetben), 2021. június 29-n közzétett, az Oktatási Hivatal 2021.08.26-

án Védekezés a köznevelési intézményekben közzétett protokollja alapján. 

 

A járványhelyzet alakulása miatt szükségessé vált a köznevelési intézmények részére korábban kiadott intézkedési 

terv kiegészítése, illetve módosítása. 

 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 
1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében 

csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Arra kérjük a szülőket, hogy ameny- 

nyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskod- 

janak orvosi vizsgálatról. 

 
2. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a házi- 

orvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. 

A szülő köteles az iskolát és gyermekorvosát (háziorvosát) értesíteni, ha a gyermeknél ko- 

ronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 
3. Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egy- 

úttal értesítjük az iskolaorvost/védőnőt, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Ha a tünetek alapján az iskolaorvos úgy dönt, hogy a gyermek nem tartózkodhat 

közösségben, a szülőket értesítjük, és megbeszéljük velük a gyermek iskolából való távo- 

zásának módját. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID- 

19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. 

 
4. A járványügyi készültség idején osztálytermi rendszerben tanítunk, a tanulók csak az idegen 

nyelvi, az informatika, a testnevelés és a csoportbontott órák idején változtatnak tantermet. 
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5. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabadtéren szervezzük meg. Az órák során 

mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A testnevelés órák időtartama 45 

percnél rövidebb, így elkerüljük az öltözőben egymást váltó csoportok egyidejű tartózko- 

dását. 

 
6. A tantermekben a tanórák idején gondoskodunk a tanterem lehetőség szerinti folyamatos 

szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a kis létszámú tanulócsoportok lehetőleg lazán, egy- 

mástól távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben. 

 
7. A technikai személyzet minden tanítási nap közben és végén fertőtlenítő takarítást végez. 

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran 

érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, vil- 

lany-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 fertőtlenítésre kerüljenek. 

 
8. Ha valamely tanteremben a nap folyamán osztály-, illetve csoportváltásra kerül sor, a taka- 

rító alkalmazottak az óraközi szünetben felületfertőtlenítést végeznek. 

 
9. A mosdók fertőtlenítésére a tanórák alatt kerül sor. 

 
10. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet 26. § értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertő- 

zés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köz- 

nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra 

kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az 

adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el 

rendkívüli szünetet. 

 

Beléptetés, kiléptetés rendje 

BELÉPTETÉS 
A tanulók számára az iskolába való érkezés reggel 7: 30 és 7: 50 között történjen. 

 

Intézkedések az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intéz- 

mény területén, mind az intézmény épülete előtt: 

 Reggel 7:50-ig nem jöhetnek be az intézménybe, a korábban érkezők a táskáikat az udvar 

sarkaiban osztályonként elkülönítve elhelyezett asztalokra tehetik. Az udvaron történő 
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gyülekezés alatt a biztonságos távolság betartása szükséges. Az iskolába érkezés az udvar 

felől a kerékpártároló melletti kapunál és a főbejáraton lehetséges. 

 Az udvari gyülekező 7.50-ig tart.

 A gyermekek sávosan 7.50-kor indulnak fel az órarend szerinti 1. terembe.

 Sorakozó a kijelölt helyen osztályonként, majd az épületbe két bejáraton keresz- 

tül lépnek be a gyerekek.

 A tanórákra történő bevonulás 1-4. osztályig az udvar felőli hátsó (ebédlő felőli) 

bejáraton, az 5-8. osztályig az udvar felőli első (kerékpártároló melletti) bejára- 

ton.

 Eső esetén mindenki az osztályba megy, ahol a szaktanár várja a gyerekeket.

 A kézfertőtlenítés a bejáratoknál és a teremben lévő mosdóknál történik.

 A pedagógusok a tanórák idején gondoskodnak a tanterem lehetőség szerinti fo- 

lyamatos szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a kis létszámú tanulócsoportok 

lehetőleg lazán, egymástól távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben.

 

KILÉPTETÉS 

Ha az iskola idején tünetetek észlel a pedagógus: 
 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlel- 

hetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi or- 

vost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a 

szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy 

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

az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

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

A hazajárós diákok az óra után elhagyják az épületet. 

A napköziből csak a megadott időpontokban a távozhatnak, a bejárathoz az egyik napközis 

nevelő kíséri ki a gyerekeket, a szülők az iskola előtt várakoznak. 

 

Az időpontok: 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00. 

 

Udvar felosztása 
Az udvart két térfélre bontjuk: 

 

- az alsósok hátul a kis ház mögött a füves területen, 

- a felsősök a kisház előtt, a betonpályán és az az előtt lévő füves területen tartózkodhatnak. 

Az osztályok lehetőleg ne keveredjenek, a számukra kijelölt helyen tartózkodjanak. Ennek a  
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felelőse a mindenkori ügyeletes és az osztályfőnökök. 

A kerékpártárolónál csak az a gyerek tartózkodhat, aki a kerékpárját elhelyezi illetve távozáskor 

elviszi. 

A sorakozónál az osztályok egymástól kellő távolságban helyezkedjenek el. Az alsósok a hátsó 

ajtón, a felsősök az első ajtón közlekedjenek. 

Mindkét helyen fertőtlenítő szerek vannak elhelyezve. 

 
 

 

Ügyeletesi szabályok 

Reggeli ügyeletre vonatkozó szabályok: 

Az időjárásnak megfelelően, jó idő esetén az udvaron az osztály számára kijelölt helyen. A 

tanulók az ügyeletes tanár utasítása alapján 7.50-től felvonulnak a tantermekbe. 7:50 órától az 

órát tartó pedagógus és a tanulók tantermeikben vannak, előkészítik felszereléseiket, elvégzik 

a szükséges kézfertőtlenítést. 

A tanítás 8:00-kor kezdődik. 
 

A gyerekügyelet alapelvei: 
Minden ügyeletes tanár mellé egy segítő diák kerül. 

 

Kötelességük, hogy ismerjék, és betartsák a házirend szabályait, és fő feladatuk, hogy ezeknek 

betartatását segítsék. A tanulók ügyeleti helyei az épület jellegéből és használati gyakoriságá- 

ból, a tanárok ügyeleti helyeihez alkalmazkodva adódóan alakultak ki. 

A gyerekügyeletesek jogai és kötelességei: 

 Figyelmezteti a tanulókat a házirend betartására. 

 Segíti az ügyeletes nevelők munkáját, velük együtt ügyelnek, követik utasításaikat, tő- 

lük segítséget kérhetnek. 

 Az ügyeleti helyekhez rendelt füzetbe beírja a házirendet megszegő tanulók nevét, osz- 

tályát, a felmerülő problémákat. 

 

Öltözők használata 
1. Az alsós osztályok az osztálytermükben öltöznek. 

2. Az öltözőben egyszerre csak egy osztály tanulói tartózkodhatnak, 

a. amennyiben egyszerre két osztálynak van testnevelés órája, a fiatalabb évfolyam 

tanulói kezdik az öltözést (5 perc áll rendelkezésükre), 

b. amikor a kezdő osztály elhagyja az öltözőt, csak akkor mehet a következő csa- 

pat. 
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3. Aki később következik, az aulában vagy az udvaron várakozik, testnevelő vagy az órát 

adó tanár utasítása szerint. 

4. Aki elkészült, a testnevelő tanár által megadott helyre vonul tanári felügyelettel. 

5. Az óra végén is a fiatalabb évfolyam kezdi az öltözést, az idősebb évfolyam 5 perc után 

megy, csak miután az előző osztály elhagyta az öltözőt. 

6. A következő órára öltöző tanulók csak akkor mehetnek be az öltözőbe, ha már az előző 

osztály kijött onnan. 

7. A testnevelés óra után fertőtlenítő kézmosás szükséges. 

8. Az órarendeket ki kell helyezni a sportcsarnoknál és az udvari ajtónál is – ügyeletes 

tanár feladata. 

9. Az öltözőben étkezni tilos! 

 

A mosdók használata 
1. A mosdók helyes használatának megbeszélése az első napon. 

2. Ha bármi gond van, szólni kell! Merjenek szólni felnőttnek! 

3. Alapos kézmosás fontossága! 

4. A tanulók jelezzék, ha valami elfogy vagy valami nincs rendben! 

5. Szükség esetén óra alatt is ki lehet engedni tanulót a mosdóba. 

6. A fertőtlenítés a tanórák ideje alatt megtörténik. 

 

Étkezésre vonatkozó szabályok 
1. Minden osztály köteles betartani az időrendi beosztást. 

2. A várakozás az udvaron történik megfelelő távolság betartásával. 

3. Mindenkinek kötelező az alapos szappanos kézmosás belépéskor és távozáskor is. 

4. Az ebédlőben egyszerre két korcsoportú osztály tartózkodhat, a térbeli elkülönítést 

figyelembe véve. 

5. A 2 étkezés között és befejeztével a használt tányér visszavitele a tanulók feladata a 

távolságtartás betartásával. 

6. Az étkezés után a tanulók együtt távoznak az ebédlőből. 

7. A tányér és az evőeszköz elvétele, visszavitele tanulói feladat. 

8. A következő osztályok belépése csak a fertőtlenítés után történhet meg. 

 

Tízórai, uzsonna elfogyasztására vonatkozó szabályok 
1. Kézmosási protokoll mindenkori betartatása kötelező. 

2. Osztályonként a 2 hetes zárt dobozban behozza a tízórait. 

3. Az adott osztály tízóraiának kiosztásának felügyelete mindenkor a pedagógus feladata, 

aki a 2. tanítási órában velük tartózkodik. 

4. Az uzsonnát a napközis nevelő felügyeli. 

5. A megmaradt ételeket az étkezés után azonnal vissza kell vinni az elosztóhelyre. 
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A fenti eljárásrend az iskola összes dolgozójára, tanulójára, a védőnőre, az iskola-orvosra, a 

menzát üzemeltető alkalmazottakra, továbbá az iskolába műszaki okokból belépő munka- 

vállalókra és a szülőkre egyaránt vonatkozik. 

 

Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.  

 

Zákányszék, 2021. szeptember 1. 

 

Sápi Zoltánné 
 

intézményvezető 
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