
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 

A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 

szellemében 

 
Jelen intézkedési terv (Protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a 

módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerül sor. A módosításról az intézmények tájékoztatást kapnak.  

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó 

feladata a megvalósítást ellenőrizni.  

 
Az oktatásban és nevelésben, csak egészséges tanuló vehet részt! 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK 

(Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi 

vizsgálatról. 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll 

fenn.  

Mindennemű hiányzás esetén kérjük értesíteni a gyermek osztályfőnökét a hiányzás 1. 

napján! 

Szeptember 1-től, az 1. tanítási naptól kezdve a tanulók reggeli érkezésénél homlokhőmérőzést 

fogunk alkalmazni, az ügyeletes nevelő közreműködésével. Ezt megelőzően tanuló nem léphet 

be az aulából a folyosóra. Amennyiben bármelyik tanulónál lázat (max. 37,5) tapasztalunk 

(bármilyen okból lehet), azonnal értesítjük a szülőt, és felkérjük a gyermek hazaszállítására. 

Kérjük azokat a Tisztelt Szülőket, akik a munkába járásuk miatt reggel a megszokottnál előbb 

szeretnék gyermeküket az iskolában elhelyezni, ennek okát írásban indokolják meg! A 

gyermeknek az aulában kell várakoznia, az osztályterembe nem mehet be, csak a többiekkel 

együtt a 7:30 órakor kezdődő hőmérőzés után. 

A tanítási órák, és az étkezési idők kivételével (szabadidőben) a tanulók számára közösségi 

terekben a szájmaszk viselése kötelező, mivel a megfelelő távolságtartást, elkülönítést nem 

lehet biztosítani (az udvaron sem)! Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy erről gyermekük 

számára gondoskodni szíveskedjenek! 

Különös tekintettel ügyeljenek az autóbusszal bejáró tanulók arra, hogy szájmaszk nélkül 

nem szállhatnak fel a buszra. Ha ebből kifolyólag a gyermek nem tud utazni, az utazás 

megoldása szülő kötelessége. 

A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes tájékoztatást. A 

gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési, tüsszentési etikettet: papír zsebkendő 

használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és 

alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

 

Kérjük, hogy minden tanuló táskájában legyen egy csomag 100 db-os papírzsebkendő! 

 

 

 



Egyéb technikai óvintézkedések: 

- jó idő esetén szünetekben az alsó tagozat a hátsó oldalajtón keresztül a hátsó udvarra, a 

játszótéri részre vonul  

- a felső tagozat az aulán keresztül az elülső udvarra vonul 

- az ebédlőben az osztályok elkülönítése külön asztaloknál történik 

- délben 2 osztály ebédel egyszerre 

- tízóraikor 1-2 és 3-4 osztály beosztással étkeznek a gyerekek, csúsztatott időponttal 

- az uzsonnát minden csoport a tantermében fogyasztja 

- minden osztály állandó tanteremben lesz, a felső tagozat sem vándorol 

- Nem fogjuk megengedni a gyerekeknél a személyes tárgyak cseréjét, a kölcsön adogatást! 

- Pedagógus sem adhatja kölcsön a személyes tárgyát (pl: toll)! 

- A gyerekek nem kínálhatják egymást étellel, itallal! 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy ezekre nyomatékosan hívják fel otthon is 

gyermekük figyelmét! 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy személyes megjelenéssel járó szülői értekezletekre 

valószínűleg csak a tanév elején kerül sor, a járványügyi előírások betartása mellett (szájmaszk 

kötelező). A szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 

Alaprendszerben (KRÉTA), vagy az osztályfőnökök által alkalmazott egyéb módon fognak eljutni 

Önökhöz. 

Az intézmény épületében a pedagógusokon, a technikai személyzeten és az iskola tanulóin 

kívül más nem tartózkodhat! Az épületbe idegenek (szülők sem) nem léphetnek be! 

Kérjük Önöket, hogy az intézmény, illetve a pedagógusok személyes megkeresését 

mellőzzék! 

A tanulók kísérése érkezéskor kizárólag az iskola bejárati ajtajáig történhet! Ugyanez 

vonatkozik a délutáni távozásra is! 

 
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) 

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 részt vehet az oktatásban.  

 

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.  

 

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

térhet vissza!  

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.  

 

Egyéb, az intézményben esetlegesen bevezetésre kerülő járványügyi intézkedések a 

Protokoll előírásainak és javaslatainak megfelelően valósulnak meg. 

 



Megértésüket és segítő együttműködésüket köszönjük! A fenti intézkedések tanulóink, a 

pedagógusok, az összes intézményi alkalmazott, az Önök, (mindannyiunk) egészségének 

megóvása érdekében történnek! 

 

 

          Sümegi Tamásné 

          Intézményvezető 


