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A Tisza-parti Általános Iskola eljárásrendje a járványügyi helyzetre való 

tekintettel április 19. naptól az alsó tagozat számára 

Jelen intézkedési terv 2021. április 19. naptól 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 tanév folytatására jelenléti oktatással 

 Az április 19-i tantermi oktatás folytatása előtti időszakban teljeskörű (tantermek, 

szaktantermek, szertárak, öltözők, mosdók, közösségi terek, ebédlő, folyosók, 

tanári szobák, titkárság, stb.) fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk vírus- és 

baktériumölő szerekkel. 

 A személyi higiéné betartása (zsebkendőhasználat, kézmosás, maszkhasználat…) 

az intézmény minden tanulójának, dolgozójának kötelessége. Az 

osztályfőnököknek ismét részletes tájékoztatást kell adniuk az adott korosztálynak 

megfelelő szinten az alapvető szabályokról. 

2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

      A kézfertőtlenítést az alábbiak szerint továbbra is biztosítjuk intézményünkben 

 A és D épületbe érkezéskor érintős kézfertőtlenítési lehetőség és kötelezettség. 

 Alsós osztálytermekben pumpás fertőtlenítő szappanos kézmosási lehetőség és 

kötelezettség. 

 Szociális helyiségekben szappanos, fertőtlenítő kézmosás. 

 Az iskolába történő belépéskor a kézfertőtlenítéssel, lázméréssel 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. 



 

 

 

 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 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. 

 Betegség esetén, ami néhány napos hiányzást jelenthet, kérvény nélkül, orvosi 

igazolással lehet távolmaradni a továbbiakban is, amely igazolást a tanuló iskolába való 

visszatérésekor első nap lead az osztályfőnöknek. 

 A szülő a járványügyi helyzetre való hivatkozással kérheti gyermeke 

távolmaradását a jelenléti oktatás alól. A kérvényt az intézményvezetőnek kell 

elküldeni, de másolatban a levelet a tanítónak is meg kell kapnia. A kérvény alapján 

határozat születik arról, hogyan teljesítheti a tanuló a tankötelezettégét, azaz milyen 

beszámolási kötelezettsége lesz. A határozatot a szülő a KRÉTA felületen kapja meg, 

amely magában foglalja, a beszámolási kötelezettség helyszínét (intézmény), 

időpontját, módját (szóban, írásban). 



 

 

 

 A járványügyi helyzettel kapcsolatos intézményvezetői engedéllyel távolmaradók 

esetében az értékeléshez, a tanulási motiváció fenntartásához, tanulmányaik 

előrehaladtának megállapításához szóban és/vagy írásban kell számot adniuk. Az 

ezzel kapcsolatos felkészülés önállóan történik, az kizárólag a tanuló illetve a szülő 

felelőssége. A szóbeli és írásbeli beszámolási kötelezettség jelenléti módon történik, 

természetesen a járványügyi előírásoknak megfelelően (ahogy egyébként e szerint 

dolgoztunk a jelenléti oktatás során is március 8-áig). A tanár a tananyagot a KRÉTA 

felületen feltölti a házi feladat „fül” alatt.  

 

 Az alsó tagozatos tanulók tanítási órái 8.00 órakor kezdődnek. 

  csengetési rend 

  alsó tagozat  

1. 8:00 - 8:45  

2. 9:00 - 9:45  

3. 10:00 - 10:45  

4. 11:00 - 11:45  

5. 12:00 - 12:45  

6. 13:00 - 13:45  
 

 A reggeli beléptetés rendje: 

A hátsó kapun történő bejárás változatlan. 

 Jó idő esetén az alsó tagozat az udvaron gyülekezik a felügyelő tanárok 

jelenlétében. Az alsó tagozatosok 7.30-kor bevonulnak a tantermeikbe.  

Rossz idő esetén a tanulók érkezés után megfelelő távolságtartással az aulában 

gyülekeznek, majd az alsó tagozatosok 7.30-kor bevonulnak a tantermeikbe.  

 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 tantermekben, a közösségi terekben, folyosókon, 

mosdókban, aulákban kötelező. Ez 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 tanító,  

testnevelő és az ügyeletes tanár. A tornatermi eszközöket a pedagógusoknak 

fertőtleníteni kell csoportváltáskor.  

 Az úszás-, és jégkorcsolya oktatást felfüggesztjük, a járványügyi helyzet alakulása által 

meghatározott időpontra halasztjuk.  

 Iskolai ünnepségeket (pl.tanévzárót, ballagást) a járványügyi helyzetnek megfelelően 

szervezzük.  

 

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 tényleges betegség esetén iskolába 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. április 15. 

  

 Schaller Györgyi 

 intézményvezető 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


