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INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉRE 

 

I. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI, TEENDŐK FERTŐZÖTTSÉG VAGY ANNAK 
GYANÚJA ESETÉN 
• Az intézményben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó 
tartózkodhat.  
• A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 
van. 
• Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt 
különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend 
szerint dönt a további teendőkről. A szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek 
a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek 
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el!  
• A tanuló kizárólag akkor jöhet a betegséget követően iskolába, ha orvosi igazolást hoz 
magával. A hiányzását nem tekintjük hiányzásnak. Tananyag tovább haladásáról online 
rendszerben gondoskodunk. 

 
A SZÜLŐK AZ AKTUÁLIS ELÉRHETŐSÉGÜKET FELTÉTLENÜL KÖZÖLJÉK AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKKEL, ILLETVE ANNAK VÁLTOZÁSA ESETÉN AZONNAL JELEZZENEK! 
 
II. A MEGELŐZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A MINDENNAPOKBAN: 

 Az iskolába érkezéskor szúrópróbaszerűen testhőmérsékletet ellenőrzünk homlok 
lázmérővel (Felelőse: reggeli ügyeletes pedagógus). A bejáratnál és a tantermekben 
kézfertőtlenítőt biztosítunk.  

 A reggeli megőrzés helye: az udvar, rossz idő esetén folyosó. 
 Minden diák kizárólag a saját tantermében tartózkodhat 7:45 után. 

 
Óraközi szünetek:  

 az alsó tagozatosok az első szünetben tízóraiznak, a felső tagozatosok a második 
szünetben; 

 a következő szünetekben az alsó tagozatosok az épület előtti udvaron, a felső 
tagozatosok az épület mögötti pályán tartózkodhatnak; 

 rossz idő esetén minden tanuló a saját tantermében marad; 
 nem mehetnek át a tanulók más évfolyamok tantermébe;  

 
Mosdók használata:  

 1-4. évfolyam tanulói az alsó folyóson lévő mosdókat használhatják; 
 5-8.évfolyam tanulói a felső folyóson lévő mosdókat használhatják; 
 A helységekben egyszerre maximum 3 ember tartózkodhat;  
 A mellékhelységekben képeket helyeztünk el, amelyek bemutatják a helyes kézmosás 

technikáját. 
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Tantermi oktatás szabályai: 
 Mindenki a saját tantermében tanul, nincs szaktantermi oktatás. 
 Informatika oktatás szaktanteremben működik. Az osztályok között a fertőtlenítés 

történik (felelőse: Informatika tanár) 
 A tanítási órák alatt folyamatosan kell szellőztetni a tantermekben; 
 A testnevelés órák megtartása, amíg az idő engedi szabad levegőn történik.  
 Az alsó tagozatosok a saját tantermükben öltöznek. Felső tagozatosok az öltözőkben. 

Az osztályok között fertőtlenítés történik. 
 
Étkezés: ebéd, uzsonna 

 Ebédelni csak kézmosás után indulhatnak az osztályok; 
 Az étkező előtt kézfertőtlenítő kerül kihelyezésre, melynek használatát az ebédeltető 

pedagógus ellenőrzi;  
 Az 1-2. évfolyam a 4. óra után megy ebédelni és később kezdődik az 5. órájuk.  
 A 3-4. évfolyam 12 órától, a felső tagozat mivel kevés az étkező tanuló, az órák vége 

után;  
 Egy asztalnál maximum 4 tanuló ülhet. 
 Uzsonnát a napközis teremben fogyasztják el a tanulók; 

 
Szabadidő: 

 Jó idő esetén az alsó tagozatosok az első udvaron, a felső tagozatosok a hátsó udvaron 
tartózkodnak; 

 
Utazás: 

 Az önkormányzati és a menetrendszerinti buszokon az arcmaszk használata kötelező! 
 
Eszközök használata: 

 Alsó és felső tagozaton minden tanulónak saját rajz, technika doboza kell, hogy legyen; 
 Csak a saját eszközeit használhatja a tanuló! 

 
Kérjük a szülőket arra, hogy gyermeküknél legyen fertőtlenítő kendő vagy gél. 

 

 

III. SZÜLŐKRE, GONDVISELŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 A szülők és a gondviselők csak előzetes időpont egyeztetést követően tartózkodhatnak 

az iskola épületében.  
 Kötelező az arcmaszk viselése, a 1,5 méteres távolság betartása, és a kéz fertőtlenítése 

a bejárati ajtónál! 
 Nagyon fontos, hogy folyamatosan (lehetőleg naponta) kísérjék figyelemmel az iskola 

facebook oldalát, honlapját valamit a Mozanapló bejegyzéseit! 
 

 
Szőlősgyörök, 2020. szeptember   Pusztainé Lukács Anett, igazgató 
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