
 

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 helyzet 

megszűnése után 

Jelen eljárásrend 2022. március 7. napjától módosításig vagy visszavonásig marad 

érvényben. Módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően kerülhet sor. 

 

1. Járványügyi szabályok 

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

tanulójának, dolgozójának kötelessége. Az osztályfőnökök részletes tájékoztatást 

adnak az adott korosztálynak megfelelő szinten az alapvető szabályokról. 

 A kézfertőtlenítés mindenki számára ajánlott a kihelyezett fertőtlenítő szerekkel. 

 Testhőmérsékletet nem mérünk. 

 

2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

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 személyek 

beosztás szerint végzik a felületek fertőtlenítését.  

 A kilincsek, folyosói kapcsolók, lépcsőfeljáró kapaszkodók fertőtlenítése a szünetek 

után történik a takarítók közreműködésével, adott területi beosztás szerint.  

 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. 
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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 járványügy megelőzési intézkedéseként továbbra is az alábbi csengetési rend 

érvényes 2021. szeptember 2. napjától. 

 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 

7. 13:55 - 14.40 14:10 - 14:55 

8. 14:50 - 15:35 15:05 -15:50 
 

A csengetési rend az iskola honlapján is megtekinthető. 

 A reggeli beléptetés rendje: 

A hátsó kapun történő bejárás változatlan. 

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

jelenlétében. Az alsó tagozatosok 7.30-kor, a felső tagozatosok 8.00-kor 

bevonulnak a tantermeikbe.  

Rossz idő esetén a tanulók érkezés után az aulában gyülekeznek, majd az alsó 

tagozatosok 7.30-kor, a felső tagozatosok 8.00-kor bevonulnak a tantermeikbe.  
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 A testnevelés órákat lehetőség szerint jó idő estén a szabadban, rossz idő esetén a 

tornacsarnokban, illetve a tornateremben szellőztetés biztosításával ajánljuk 

megtartani. 

 Az úszás-, és jégkorcsolya oktatást folytatódik 

 Iskolai ünnepségeket 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 továbbra is várjuk a segítséget. 

 Az étkezés során lehetőség szerint a továbbiakban is megszervezzük a szakaszos, 

időben elkülönített ebédeltetést. Az osztályok számára engedélyezett az étkezés (pl.: 

tízórai) saját osztályteremben, ami után fokozott figyelmet kell fordítani a 

fertőtlenítésre. 

 

5. Egyéb fontos tudnivalók 

 Hatósági karanténba kerülés tényét a szülő köteles továbbra is 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. 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, és egészségünk megóvása érdekében a 

felelősségteljes együttműködést. 

 

Szeged, 2022. március 7.  

  

 Schaller Györgyi 

 intézményvezető 
 


