
 

Tisza-parti Általános Iskola 
6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2. 
Telefon/Fax: 547-130, 547-131 

e-mail: iskola@tiszaparti.hu 

 

A Tisza-parti Általános Iskola eljárásrendje a járványügyi készenlét idején 

Jelen intézkedési terv 2020. szeptember 8. napjától módosításig vagy visszavonásig 

marad érvényben. Módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően kerülhet sor. 

A protokoll az EMMI által kiadott eljárásrend alapján készült, figyelembe véve az iskola 

sajátosságait, munkarendjét. 

 

1. Felkészülés a tanévre, tanévkezdésre  

 A tanévkezdés előtti időszakban teljeskörű (tantermek, szaktantermek, szertárak, 

öltözők, mosdók, közösségi terek, ebédlő, folyosók, tanári szobák, titkárság, stb.) 

fertőtlenítő nagytakarítást kell végezni vírus- és baktériumölő szerekkel. 

 Az osztályfőnökök az első tanítási napon tájékoztatják a tanulókat az iskolai, a 

járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendről. 

 A személyi higiéné betartása (zsebkendőhasználat, kézmosás…) az intézmény 

minden tanulójának, dolgozójának kötelessége. Az osztályfőnököknek részletes 

tájékoztatást kell adniuk az adott korosztálynak megfelelő szinten az alapvető 

szabályokról. 

 A szülők tájékoztatása a járványügyi készenléttel kapcsolatos szabályokról 2020. 

augusztus 31. napjáig az iskola honlapján és a KRÉTA naplón keresztül történik. 

 A járványügyi helyzet, vagy bármely betegség miatt otthon lévő gyermek számára 

biztosítani kell a tananyag kijelölését, ellenőrzését, az online oktatást.  

2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

      A kézfertőtlenítést az alábbiak szerint biztosítjuk intézményünkben 

 A és D épületbe érkezéskor érintős kézfertőtlenítési lehetőség és kötelezettség. 

 Alsós osztálytermekben pumpás fertőtlenítő szappanos kézmosási lehetőség és 

kötelezettség. 

 Felsős termekben, ha van kézmosási lehetőség, pumpás fertőtlenítő szappan 

biztosítása, ha nincs, asztali vagy fali adagolós fertőtlenítési lehetőség és 

kötelezettség. 

 Szociális helyiségekben szappanos, fertőtlenítő kézmosás. 



 

 

 

 A kézmosással, kézfertőtlenítéssel kapcsolatos kötelezettséget a portás, illetve az 

aktuális helyeken ügyeletet teljesítő tanár köteles felügyelni, ellenőrizni. 

 

      Napi többszöri fertőtlenítő takarítás biztosítása 

 Az alsós termekben a tanítási órák között - tekintettel arra, hogy nincs csoportváltás 

- fertőtlenítő takarításra nem kerül sor, csak a tanítási órák után. 

 Felsős termekben csoportváltás esetén, óraközi szünetekben a kijelölt 

személyeknek beosztás szerint kötelességük a szünetekben a felületek 

fertőtlenítése. Fertőtlenítést tanuló nem végezhet. A takarítás tényét minden esetben 

az ajtóra kifüggesztett takarítási naplóra fel kell vezetni. 

 A kilincsek, folyosói kapcsolók, lépcsőfeljáró kapaszkodók fertőtlenítése a 

szünetek után történik a takarítók közreműködésével, adott területi beosztás szerint. 

A takarítás tényét minden esetben a kifüggesztett takarítási naplóra fel kell vezetni. 

 A tanítási órák között, szünetekben minden esetben, jó idő esetén tanórák alatt is 

kötelező a szellőztetés, amelynek biztosítása a teremben tartózkodó pedagógus 

felelőssége. 

 A testnevelés, a technika és az informatika eszközök tanórák közötti fertőtlenítése a 

szaktanárok, illetve a rendszergazda kötelessége. A pedagógusok által használt 

nyomtatók napközbeni fertőtlenítése a rendszergazda feladata. 

 A fertőtlenítés szervezése és ellenőrzése az intézményvezetővel történt egyeztetés 

után a gondnok feladata. 

 

3. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások  

 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény 

működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  

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

igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló, pedagógus vagy technikai dolgozó, aki 

bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, 

vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén 

esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó 

határozatot szükséges bemutatni. 



 

 

 

 A tanév megkezdése előtt valamennyi tanuló szülője közösen nyilatkozik az 1. 

számú melléklet szerinti nyilatkozat aláírásával arról, hogy nincs olyan körülmény, 

amely kizárná, hogy a tanuló közösségben tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a 

közösségben való tartózkodást kizáró körülmény a továbbiakban bekövetkezne, 

erről késedelem nélkül értesíteni kell telefonon vagy e-mailben az iskolát, illetve az 

osztályfőnököt. A közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig a 

tanuló az intézményt nem látogathatja. 

 A tanév megkezdése előtt valamennyi pedagógus és alkalmazott nyilatkozik a 2. 

számú melléklet szerinti nyilatkozat aláírásával arról, hogy nincs olyan körülmény, 

amely kizárná, hogy közösségben tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben 

való tartózkodást kizáró körülmény a továbbiakban bekövetkezne, erről késedelem 

nélkül értesíti telefonon az intézményvezetőt vagy helyettesét, és a közösségben 

való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig az intézményt nem látogathatja. 

 Egyszeri belépéskor a belépő személy nyilatkozik a 3. számú melléklet kitöltésével 

arról, hogy nincs olyan körülmény, amely kizárná, hogy az iskolában tartózkodjon. 

 A csoportosulások megelőzése, illetve a védelmi intézkedések betartása érdekében 

2020. szeptember 2. napjától új csengetési rendet alakítunk ki. 

Az alsó tagozatos tanulók tanítási órái 8.00 órakor, a felső tagozatos tanulóknak 

8.15-kor kezdődnek. 

  csengetési rend 

  alsó tagozat felső tagozat 

1. 8:00 - 8:45 8:15 - 9:00 

2. 9:00 - 9:45 9:15 - 10:00 

3. 10:00 - 10:45 10:15 - 11:00 

4. 11:00 - 11:45 11:15 - 12:00 

5. 12:00 - 12:45 12:15 - 13:00 

6. 13:00 - 13:45 13:15 - 14:00 
 

Az új csengetési rend az iskola honlapján is megtekinthető. 

 Az ügyeleti rend megváltozik téli időjárási viszonyok miatt 2021. január 4-től 

előreláthatólag február 28-ig. 

A hátsó kapun történő bejárás változatlan. 

 



 

 

 

7.00 órától  7.30-ig a reggeli ügyeletes Kolléga látja el az ügyeletet: 

  -  vagy az udvaron, 

-  rossz idő esetén (0 Celsius fok alatt) a zsibongóban. 

7.15-től a tanulók fel/ bemehetnek a tantermekbe, melyeket a portások reggelenként 

kinyitnak erre az időpontra. 

Azok a tanulók, akik szívesen tartózkodnak az udvaron (foci, játék, beszélgetés ... 

miatt) 7.30-ig megtehetik, hiszen az udvari ügyeletes felügyeletet lát el 7.30-ig. 

A testhőmérséklet mérését a hőkapu, a portás, az ügyeletes tanár végzi ( C épület). 

 A szülők csak különösen indokolt esetben, kijelölt útvonalon jöhetnek be az 

épületbe, kézfertőtlenítés után, szájmaszk használatával. A szülőkkel való 

kapcsolattartás online formában történik. 

 Az épület közösségi tereiben be kell tartani a 1,5 méter távolságot. A tantermekben 

lehetőség szerint (osztálylétszámtól függően) törekedni kell a megfelelő 

távolságtartásra. 

 A diákoknak maszk használata a közösségi terekben, folyosókon, mosdókban, 

aulákban, tantermekben kötelező. Amennyiben a tanulón napközben légúti 

fertőzésre utaló tünetek jelentkeznek, a maszkot azonnal köteles felvenni, amíg a 

szülők haza nem viszik  az iskolából. A fentiek alapján kérem, hogy a tanulók 

szájmaszkkal érkezzenek az intézménybe.  

 A testnevelés órákat jó idő estén a szabadban, rossz idő esetén a tornacsarnokban, 

illetve a tornateremben szellőztetés biztosításával kell megtartani. Az öltözők előtt 

kerülni kell a csoportosulást, biztosítani kell a védőtávolságot. Felelőse a testnevelő 

és az ügyeletes tanár. A tornatermi eszközöket a pedagógusoknak fertőtleníteni kell 

csoportváltáskor.  

 Az úszásoktatást felfüggesztjük, a járványügyi helyzet alakulása által 

meghatározott időpontra halasztjuk.  

 Iskolai ünnepségeket (pl. október 23.) a felvett műsor osztálytermi vetítésével 

valósítjuk meg. Nagylétszámú, egyéb rendezvényeket, pl. DÖK nap, a járványügyi 

helyzetnek megfelelően későbbre halasztjuk.  

 Osztálykirándulások úticélja csak belföldi helyszín lehet, későbbre halasztva.  

 

 



 

 

 

4. Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

 A tanulói étkezések biztonságos, az előírásoknak megfelelő lebonyolításáért az 

ebédeltetést végző pedagógus felel. A konyhán dolgozóktól az étkezések közötti 

fertőtlenítésben várjuk a segítséget. 

 Az étkezés során lehetőség szerint megszervezzük a szakaszos, időben elkülönített 

ebédeltetést. Az osztályok számára engedélyezett az étkezés (pl.: uzsonna) saját 

osztályteremben, ami után fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre. 

 

 

5. Egyéb fontos tudnivalók 

 Hatósági karanténba kerülés tényét a szülő köteles jelenteni az iskolának telefonon 

vagy e-mailben, a tanuló hiányzása ebben az esetben igazoltnak tekintendő. 

 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

(hatósági) igazolással térhet vissza, amelyet az iskolába visszatérés 1. napján le kell 

adnia osztályfőnökének. 

 Beteg személy elkülönítése az orvosi szoba melletti, erre a célra kialakított 

helyiségben történik. 

 A szülőnek kötelessége az iskola jelzése után hazavinni beteg gyermekét. 

 A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 

417/2020.(VIII.30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány 

által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási 

intézményben a nemzeti köznevelésről 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.  

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, és egészségünk megóvása érdekében 

felelősségteljes együttműködést. 

Szeged, 2021. január 4. 

  

 Schaller Györgyi 

 intézményvezető 



 

 

 

1. melléklet a Tisza-parti Általános Iskola járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendjéhez 

 

NYILATKOZAT 

(szülő) 

 

 

Alulírottak ____________________________________________________________(szülő, szülők)  

egybehangzóan nyilatkozunk arról, hogy  

– ____________________________________________________________a 

gyermekünknél (név, osztály __________________________________________  

koronavírus fertőzést nem igazoltak,  

– nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési 

nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem 

tartózkodhatna, 

– az elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy 

megerősített koronavírussal fertőzött személlyel, illetve nem tartózkodott sárga 

vagy piros besorolású országban. 

Abban az esetben, ha a fenti körülményekben változás állna be, erről késedelem nélkül 

tájékoztatjuk az iskolát a 06 62 547131 telefonszámon vagy az igazgato@tiszaparti.hu e-

mail címen.  

Az iskola járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendét megismertük és 

magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. 

Nyilatkozatunkat a valóságnak megfelelően, felelősséggel tettük meg. 
 

Dátum:  _____________________________________  

 

  __________________________________   ____________________________________  

 szülő szülő 

mailto:igazgato@tiszaparti.hu


 

 

 

 

2. melléklet a Tisza-parti Általános Iskola járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendjéhez 

 

 

NYILATKOZAT 

(pedagógus, egyéb alkalmazott) 

 

 

Alulírott _______________________________________________________ nyilatkozom arról, hogy  

– koronavírus fertőzést nem igazoltak nálam,  

– nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetem (pl. láz, köhögés, akut légzési 

nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetném, és közösségben 

nem tartózkodhatnék, 

– az elmúlt 14 napban nem voltam szoros kontaktusban valószínűsített vagy 

megerősített koronavírussal fertőzött személlyel, illetve nem tartózkodtam sárga 

vagy piros besorolású országban. 

 

Abban az esetben, ha a fenti körülményekben változás állna be, erről késedelem nélkül 

tájékoztatom az iskolát a 06 62 547131 telefonszámon vagy igazgato@tiszaparti.hu e-mail 

címen.  

Az iskola járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendét megismertem, és 

magamra nézve kötelezőnek tartom. 

Nyilatkozatomat a valóságnak megfelelően, felelősséggel tettem meg. 

 

Dátum:  ______________________________  

 

   ______________________________  

  alkalmazott 
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3. melléklet a Tisza-parti Általános iskola járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendjéhez 

NYILATKOZAT 

(egyszeri belépéshez) 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy  

– koronavírus fertőzést nem igazoltak nálam,  

– nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetem (pl. láz, köhögés, akut légzési 

nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetném, és közösségben 

nem tartózkodhatnék, 

–  az elmúlt 14 napban nem voltam szoros kontaktusban valószínűsített vagy 

megerősített koronavírussal fertőzött személlyel. 

Nyilatkozatomat őszintén, felelősséggel tettem meg. 

Név  

(nyomtatott betűkkel) 

Belépés időpontja  

(éééé.hh.nn óó:pp) 
Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


