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I. Egységes intézkedések a Tankerületi Központok által fenntartott MINDEN köznevelési
intézményre vonatkozóan

 Folyamat  Tevékenység Mikor 
történik

Hol történik Ki végzi el Felelős 
személy/Ellen
őrzi

SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK

  1. Nyilatkozatok, 
különös 
tekintettel az 
adatvédelmi 
és 
adatkezelési 
nyilatkozatok
ra, takarítási 
és fertőtlenítési
napló + 
azonnali  
tájékoztatási 
kötelezettsége 
van a 
szülőnek, ha a 
családban 
megjelenik a 
vírus vagy 
annak gyanúja

Tanév 
kezdését 
megelőzően

 Intézmény Intézményveze
tő, 
intézményveze
tő-helyettes, 
munkaközössé
g vezető, 
osztályfőnök

Intézményveze
tő

Formanyomtat
ványok

2. Azok a 
tanulók, akik a 
tanulásban 
történő 
részvételükkel 
vírusfertőzés 
szempontjából 
veszélyeztetett 

Tanév 
kezdését 
megelőzően, 
tanév 1.2. hete

Intézmény A nevelő-
oktató 
munkában 
érintett 
személyek

Intézményveze
tő

Digitális 
eszközök, 
internetkapcsol
at, papír alapú 
tananyag
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csoportba 
tartoznak, 
tanórákon 
külön 
iskolapadot 
kell biztosítani,
szünetekben 
külön benti 
helyiséget kell 
biztosítani, és 
betegség 
esetén 
hiányzásukat 
igazolt 
hiányzásnak 
kell tekinteni, 
valamint ki 
kell dolgozni 
szükség esetén 
az iskolán 
kívüli oktatás 
lehetőségét

3. Az érkező 
gyerekek és 
pedagógusok 
fogadására 
történő 
felkészülés 
egészségügyi 
szempontból

Tanév 
kezdését 
megelőzően

 Tankerületi 
Központ, 
valamint 
intézményi 
szinten

Tankerületi 
Központ 
minden 
intézmény 
adatszolgáltatá
sa alapján

A Tankerületi 
Központ 
vezetője

Izolációs 
helyiségek 
kialakítása, 
virocid, 
baktericid, 
fungicid 
fertőtlenítő 
szer, folyékony
szappan, 
papírtörlő, 
hulladékgyűjtő
tároló 
eszközök, 
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megfelelő 
mennyiségű 
arc és szájvédő
maszk, 
digitális 
lázmérő, 
valamint 
gumikesztyű 
beszerzése.  

4. A székhely 
mindkét 
egymás 
melletti 
bejárati 
ajtajának a 
kinyitása, 
előtér 
átalakítása, 
egy-egy asztal 
kihelyezése a 
bejárati 
ajtóhoz a 
kézfertőtlenítő
szer ezen való 
elhelyezéséhez
. A telephely 
mindkét 
bejáratának a 
használati 
rendjének a 
kialakítása.

Tanév 
kezdését 
megelőzően

Székhely, 
telephely

Iskolatitkár Intézményveze
tő

Kézfertőtlenítő
szer, adagolós 
pumpából 
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5.  A szülők az 
intézmény 
területére csak 
halaszthatatlan
ul fontos 
esetekben 
jöhet, belépése
csak az iskolai 
protokoll 
betartatása 
mellett , 
kötelező a 
szájmaszk 
használata .

Tanév 
kezdését 
megelőzően, 
tanév közben 
rendszeresen

Székhely, 
telephely

Az adott 
intézményben 
a feladattal 
megbízott 
személy/ek

Intézményveze
tő, 
intézményveze
tő-helyettes

 

6. Egységes és 
személyre 
szabott 
jelzőrendszere
k kialakítása az
intézmény 
dolgozói, a 
pedagógusok 
számára, 
ezeknek a 
papír alapú és 
online 
hozzáférhetővé
tétele, 
címlisták 
előkészítése, 
vezetők 
elérhetősége, 
orvosi és 
rendészeti 
szervekkel 

Tanév 
kezdését 
megelőzően

Székhely, 
telephely

Intézményveze
tő, 
Intézményveze
tő-helyettes

Intézményveze
tő

Papír, 
nyomtatófesték
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való 
kapcsolattartás
meghatározása
. Ezeknek az 
elérését és 
hozzáférési 
helyét a 
dolgozók 
számára 
ismertté kell 
tenni. Riasztási
és rendkívüli 
ügyeleti 
rendszer 
létrehozása. 

7. A szülők és a 
diákok 
értesítése az 
intézménybe 
történő bejutás 
módjáról, a 
betartandó 
óvintézkedések
ről

Tanév 
kezdését 
megelőzően

Székhely Intézményveze
tő, 
intézményveze
tő-helyettes, 
munkaközössé
gvezető

Az adott 
intézmény 
vezetője

Kommunikáci
ós csatornák- 
az iskola 
holapja

8. A fertőtlenítő 
szerek, 
kézfertőtlenítő 
szerek 
(esetlegesen a 
maszkok, 
gumikesztyűk)
rendelkezésre 
állásának 
mennyiségét 
heti szinten 

Tanév 
kezdését 
megelőzően

Székhely Iskolatitkár Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek, 
kézmosó 
szerek, 
papírtörlők, 
esetlegesen 
maszkok, 
napló 
előkészítése, 
papír
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dokumentálni 
és jelenteni 
kell, erről 
naplót 
szükséges 
vezetni.

9. Az intézmény 
szabadon lévő,
udvari 
területeinek 
felosztása, 
tantárgyak 
lehetőség 
szerinti 
tömbösített 
tartása 
csúsztatott 
szünetekkel

Tanév 
kezdését 
megelőzően

Székhely, 
telephely

Munkaközössé
g vezetők

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek, 
kézfertőtlenítő 
szer 
kihelyezése az 
udvarra nyíló 
ajtókba

10. Iskolakórus 
foglalkozásain
ak a 
megtartása 
lehetőség 
szerint szabad 
térben, szükség
szerint 
nagyobb zárt 
tér biztosítása 
a nagyobb, 
lehetőleg 2-
3m-es távolság
betartásával.

Tanév közben, 
alkalmanként

Székhely Kórusvezető 
művésztanár

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek

8



11. Az épületen 
belüli 
mozgáshoz 
ellenőrző és 
fertőtlenítő 
pontok 
létrehozása (A 
diákok 
folyosón 
történő 
mozgásának 
ellenőrzése 
pedagógus 
által - 
folyamatos 
ügyelet 
biztosítása)

Tanév 
kezdését 
megelőzően

Székhely, 
telephely

Óraközi 
ügyeletesek

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek 
kihelyezése

12. Óratervezés 
során 
figyelembe 
kell venni 
azokat a 
lehetőségeket, 
amelyek 
biztosítják a 
megfelelő 
távolságtartást 
és a közösségi 
terekben a 
tanulók 
csoportosulásá
nak 
kialakulását 
(pl. csúsztatott 
órakezdés, 

Tanév 
kezdését 
megelőzően, 
tanév első 
hetében

Székhely, 
telephely

Intézményveze
tő, 
intézményveze
tő-helyettes, 
munkaközössé
gvezető

Intézményveze
tő
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különböző 
hosszúságú 
szünetek alsó 
és felső 
tagozaton, órák
időtartamának 
változtatása 
-alsó és felső 
tagozaton stb.).
A 
terembeosztás 
elkészítése 
során 
lehetőség 
szerint kerülni 
kell az 
osztályok/csop
ortok közti 
teremcseréket.

13. Az 
intézményben 
használt 
eszközök, 
sportszerek, 
tankönyvek 
stb. rendszeres 
fertőtlenítése.

Tanév 
kezdését 
megelőzően, 
tanév közben 
rendszeresen

Székhely, 
telephely

Az adott 
intézményben 
a feladattal 
megbízott 
személyek 
(takarító 
személyzet, 
pedagógusok), 
esetlegesen 
gyerekek 
bevonásával

Intézményveze
tő

Fertőtlenítésre 
alkalmas 
eszközök, 
szerek 
rendelkezésre 
bocsátása
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14. Művészeti 
iskolánál a 
néptánc 
tanításánál a 
páros tánc 
lehetőség 
szerinti 
nélkülözése

Tanév közben, 
alkalmanként

Székhely, 
telephely

Tanító 
művésztanár

Intézményveze
tő, 
intézményveze
tő-helyettes

Fertőtlenítősze
rek

15. A művészeti 
iskolánál a 
hangszerek 
fertőtlenítése a 
foglalkozások 
előtt és után

Tanév közben, 
alkalmanként

Székhely, 
telephely

Tanító 
művésztanár

Intézményveze
tő, 
intézményveze
tő-helyettes

Fertőtlenítősze
rek

16. Online 
platformok 
előkészítése, 
intézményi 
regisztrációk 
elindítása 
különböző 
alkalmazásokh
oz

A tanév 
megkezdése 
előtt, 
folyamatosan.

Székhely, 
telephely

Informatikai 
szakemberek

Intézményveze
tő

Digitális 
eszközök 
rendelkezésre 
állásának 
felmérése, 
hálózat 
alkalmassá 
tétele, papír 
alapú 
tananyagok 
címzettek 
részére történő 
eljutásának 
megszervezése
, papír, 
nyomtatók, 
nyomatófesték 
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17. Az esetleges 
tantermen 
kívüli, digitális
oktatás 
bekövetkezése 
esetére az 
eszközök és 
hátterek 
felmérése a 
diákok és a 
pedagógusok 
vonatkozásába
n

Tanév 
kezdését 
megelőzően

Székhely Intézményveze
tő

Intézményveze
tő

Laptopok, 
Tabletek, 
Helyiségek, 
Internet, Papír

18. Étkeztetés 
lebonyolításán
ak 
megtervezése, 
kapcsolatfelvét
el a feladatot 
ellátó 
önkormányzat 
illetékes 
szervezeti 
egységével, 
illetve a 
szolgáltatóval, 
különösen 
akkor, ha 
nemcsak az 
iskola 
tanulóinak, 
hanem egyéb 
személyeknek 
is az 
étkeztetését az 

Tanév 
kezdését 
megelőzően

Minden 
intézményben

Intézményveze
tő-helyettes

Intézményveze
tő

Távolságtartó 
jelzések, a 
helyes kéz
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adott 
intézmény 
konyhája 
biztosítja. 
Ebben az 
esetben a 
tanulók és az 
iskolával 
jogviszonyban 
nem lévő 
személyek 
elkülönítéséről
is gondoskodni
kell a 
szolgáltatás 
során. Ha 
szükséges, 
akkor 
esetlegesen 
egyszer 
használatos 
edényekben 
történő 
kiszállítás.

19. Mosdók és 
közösségi 
terek 
fertőtlenítése

Tanév 
kezdését 
megelőzően, 
ezt követően 
pedig 
rendszeresen, a
helyi 
lehetőségeknek
megfelelően.

Székhely, 
telephely

Takarító 
személyzet

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek és 
eszközök, 
valamint az 
átlagosnál több
személyzet, 
takarítási napló
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 20. Mindenre 
kiterjedő, teljes
épületet érintő 
nyitó takarítás 
és fertőtlenítés

Tanév 
kezdését 
megelőzően

Székhely, 
telephely

Takarító 
személyzet

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek és 
eszközök, 
valamint az 
átlagosnál több
személyzet, 
takarítási napló

MEGVALÓS
ÍTÁS

AZ 
INTÉZMÉNY
BE 
TÖRTÉNŐ 
BELÉPTETÉ
S

1. Ügyeleti 
igények 
felmérése, és 
az igényekhez 
mérten az 
ügyeleti 
rendszer 
kialakítása 

    2020. 
szeptember 1-
2. hete 

Székhely, 
telephely

Munkaközössé
g vezetők

Intézményveze
tő, 
intézményveze
tő-helyettes

 

2. A beléptető 
ponton 
(minden 
megnyitott 
bejárat) 
kézfertőtlenítés
, 1,5-2 méter 
betartása, 
október 1-től 
lázmérés

Minden nap az
épületbe 
történő 
beléptetéskor

Telephely Intézményveze
tő által kijelölt 
személy, 
ügyeletes 
pedagógus

 
Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szer

 1. Termek: 
Teremórarende
k 
elkészítésénél 
a teremcserék 
minimalizálása
, teremcsere 
esetén 
fertőtlenítés.

Minden nap, 
folyamatosan

Székhely, 
telephely

Az 
intézményveze
tő által 
meghatározott 
személy

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek, 
nyomtatványo
k, személyzet
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 2.  a gyerek 
intézménybe 
történő 
eszközeinek 
behozatalát is 
minimalizáljuk
.

Minden nap, 
folyamatosan

Székhely, 
telephely

Az 
intézményveze
tő által 
meghatározott 
személy

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek, 
nyomtatványo
k, személyzet

 3. Ebédelési 
ütemterv 
elkészítése, 
egyszer 
használatos 
tárolókban 
való kiszállítás
és tálalás 

Minden nap, 
folyamatosan

Székhely, 
telephely

Az 
intézményveze
tő által 
meghatározott 
személy

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek, 
nyomtatványo
k, személyzet

 4. Udvaron való 
tartózkodás 
udvar 
felosztási terv, 
elnyújtott 
csengetési 
rend, rossz idő 
esetén az 
iskola 
objektumának 
felosztása 

Minden nap, 
folyamatosan

Székhely, 
telephely

Az 
intézményveze
tő által 
meghatározott 
személy

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek, 
nyomtatványo
k, személyzet

 5. Tantermi 
foglalkozások 
gyakori 
szellőztetéssel 
kivitelezve.

Minden nap, 
folyamatosan

Székhely, 
telephely

Az 
intézményveze
tő által 
meghatározott 
személy

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek, 
nyomtatványo
k, személyzet
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 6.  A helyi 
adottságok 
nem mindenütt
teszik lehetővé
az 1,5m 
távolságtartást,
ezért 
szünetekben 
ajánlott a 
maszk 
viselése, 
tanórákon 
lehetőség, de 
nem kötelező. 

Minden nap, 
folyamatosan

Székhely, 
telephely

Ügyeletes 
pedagógusok

Intézményveze
tő, 
intézményveze
tő- helyettes

Fertőtlenítő 
szerek, 
nyomtatványo
k, személyzet

 7.  
Testnevelésórá
k lehetőség 
szerint a 
szabadban, 
esetleg 
tömbösítve.  

Tanórákon Lehetőség 
szerint az 
iskolaudvaron, 
szükség szerint
a 
tornateremben

Testnevelés 
órákat tartó 
pedagógus

Intézményveze
tő

 

 8. Gyakori 
szellőztetés

Minden nap, 
folyamatosan, 
óraközi 
szünetekben, 
szükség esetén

Székhely, 
telephely

Tanórák végén
a pedagógus, 
megbízott 
hetes/ek, 
ügyeletes 
pedagógusok

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek, 
nyomtatványo
k, személyzet

 9. A 
Szakszolgálati 
jelenlét: 
előzetes 
egyeztetés 
alapján a 
Szakszolgálat 
fogadása az 

Minden nap, 
folyamatosan

Székhely, 
telephely

Az 
intézményveze
tő által 
meghatározott 
személy

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek, 
nyomtatványo
k, személyzet
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intézményben. 
Minden új 
belépő 
(szolgáltató, 
Tankerületi 
dolgozó, stb.) 
után újból 
fertőtlenítés. 

 10.  Ünnepségek, 
értekezletek: 
több részletben
vagy előre 
felvett műsor 
lejátszása és 
megtekintése 
révén.

Tervezett 
napon

Székhely, 
telephely

Az 
intézményveze
tő által 
meghatározott 
személy/ek

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek, 
nyomtatványo
k, személyzet

 11. Tanulmányi 
utak/ 
Kirándulások: 
külföldi 
kirándulások 
elhalasztása. 
Csak 
osztályszintű/ 
kiscsoportos 
csoportszíntű 
kirándulások/ta
nulmányi utak 
a megfelelő 
védőintézkedés
ek betartása, 
betartatása 
mellett.
(védőmaszk, 
1,5 m 

Tervezett 
napon

Székhely, 
telephely

Az 
intézményveze
tő által 
meghatározott 
személy

Intézményveze
tő

Fertőtlenítő 
szerek, 
nyomtatványo
k, személyzet
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távolságtartás, 
higiéniás 
szabályok)

  Az egyéni 
fejlesztő 
foglalkozások 
megtartásához 
igény szerint 
átlátszó 
műanyag 
arcvédő 
maszk, pajzs, 
egyéb 
specifikus 
védőfelszerelés
biztosítása a 
szakemberekne
k.

Tanév 
kezdését 
megelőzően

Intézmény Intézményveze
tő

A Tankerületi 
Központ 
biztosítja a 
beszerzést.

átlátszó 
műanyag 
arcvédő 
maszk, pajzs

18



UTÓMUNKÁ
LATOK

UTÓMUNKÁ
LATOK

1. A zsákokba 
gyűjtött, egy 
helyre tett 
egyszerhasznál
atos maszkok 
összegyűjtése 
jogszabályban 
meghatározotta
k szerint, 
elszállítása.   
Záró, az épület
minden részére
kiterjedő 
fertőtlenítés.

Rendszeresen 
naponta, 
Szükség esetén

Székhely, 
telephely

Takarító 
személyzet

Intézményveze
tő, 
intézményveze
tő-helyettes

Fertőtlenítő 
szerek és 
eszközök, 
takarítási napló
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II. Az intézmény területére történ  beléptetés rendje:ő

- Szülő, vagy más kísérő nem jöhet be az iskolába

- A kézfertőtlenítésen túl kötelező a lázmérés minden iskolai dolgozó és tanuló számára 2020 október 1-től

- A lázmérőzéssel megbízott személyeknek kötelező a szájmaszk és a védőkesztyű használata. A testhőmérséklet-mérést pedagógusok, nevelő-
oktató munkát segítők, technikai dolgozók, felsőbb éves tanulók egyaránt végezhetik. A megbízott személy legelőször önmagán végzi el a
lázmérést. 

- Minden tanuló és iskolai dolgozó az intézmény területére csak szájmaszkban léphet be

- A közösségi terekben (folyosók) a tanulóknak a szájmaszk használata kötelező

- Ha valakinél megállapítják, hogy lázas, az még nem jelenti automatikusan azt, hogy COVID 19-el fertőzött.

- Ha a gyermek testhőmérséklete eléri a 37,8 Celsius fokot, rövid szünet után megismétli az ellenőrzést, és ha a testhőmérséklet még mindig 
eléri ezt a határt, akkor a tanulónak el kell hagynia az iskolát. A szülőket is értesíteni kell a megadott elérhetőségén. A kísérő szülő várja meg a
hőmérőzés eredményét, és szükség esetén azonnal vigye haza a beteg tanulót, és a protokollnak megfelelően vegye fel a kapcsolatot a 
háziorvossal. Szükség esetén az elkülönítőbe kell vinni a tanulót, amíg a szülő/gondviselő érte nem jön.

- Iskolai dolgozó esetében akinek a testhőmérséklete ismételten is meghaladja a küszöbértéket, el kell hagynia az intézmény területét, és a 
szükséges óvintézkedések betartása mellett fel kell vennie a kapcsolatot a háziorvosával.

- Beteg tanuló csak orvosi igazolással jöhet újból az iskolába.

- A lázmérőzés után történik meg a kézfertőtlenítés

Székhely:

Az intézmény bejárata nyitott állapotban várja a tanulókat. Mindkét szárnya kitámasztva van. Járványügyi szempontból indokolt:

- Nem kell a bejárati ajtó kilincsét megfogni
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- A közös folyosón a folyamatos levegő cserélődés biztosítva van.

- Az iskola belső udvarának az ajtaja is hasonlóképpen nyitva van.

A  bejárati  ajtónál  vírusölő  kézfertőtlenítőt  biztosítunk.  A  kézfertőtlenítéskor  nem a  tanulók  egymás  után  nyomják  meg  a  pumpás  kiszerelésű
kézfertőtlenítőt,  hanem az arra kijelölt személy adagolja . Az arra kijelölt személynek az arcmaszk és az egyszer használatos kesztyű használata
kötelező.

2020. október 1-től külön kijelölt személy végzi el a kézi érintés nélküli lázmérőzést az iskola bejáratánál.

1. lépésben: lázmérőzés

2. lépésben egészséges tanuló/iskolai dolgozó esetében kézfertőtlenítés

Telephely:

A szülők a tanulókat  csak az iskola kapujáig kísérhetik.  A pedagógus kíséri  be az alsó tagozatos  a tanulót  az épületbe.  A bejárati  előterekben
elhelyezett adagolós kézfertőtlenítő szert a pedagógus pumpálja a tanuló kezébe. A két osztály külön-külön használja az épület két bejárati ajtaját. Az
1. a és a 3.a osztály tanulói az osztálytermükhez közelebb lévő bejárati ajtót használhatják.

2020. október 1-től külön kijelölt személy végzi el a kézi érintés nélküli lázmérőzést az iskola bejáratainál.

1. lépésben: lázmérőzés

2. lépésben egészséges tanuló/iskolai dolgozó esetében kézfertőtlenítés

Az illemhelyek használatának a rendje:
Az intézményünk takarítást végző személyzete óránként fertőtlenítő takarítást végez, aminek az elvégzését az ajtóra elhelyezett  takarítási naplón
igazol. A takarítószerek kiosztásáért, használatának a dokumentálásáért az iskola titkárnője a közvetlen felelős. Takarítószer, eszköz hiány esetén
azonnal jelzi az intézményvezetőnek.
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III. Iskolai szünetek rendje járványügyi szempontból

Székhely
Az osztályok a szünetben jó idő esetén (száraz) az udvaron tartózkodnak. Az udvaron lévő padok, játékok felületét rendszeresen fertőtlenítjük. Az
arcmaszk használata a diákok számára ajánlott. 

Az udvarrészek felosztásra kerültek az osztályok között, aminek a betartatása az udvari ügyeletesnek a felelőssége Az udvarrészek hetente
cserélődnek.

- Csapadékos  idő  esetén  az  iskola  épületében tartózkodnak az osztálytermükben  és/vagy a termük  előtti  folyosó  részen.  A folyosón  csak
arcmaszk  használatával  tartózkodhatnak,  mert  a  szükséges  védőtávolságot  betartani  nem  lehetséges.  Az  ügyeletes  pedagógus  köteles  a
szünetekben ellenőrizni és betartatni a folyosók rendjét (szájmaszk használata), és ellenőrizni a tantermeket!

- Szünetek  előtt  és  után  az  órát  tartó  pedagógus fertőtleníti  a  kapott  fertőtlenítő  hatású  sprayvel  az  osztályterem kilincsét,  amit  az ajtóra
elhelyezett takarítási naplóval igazol.

- A pedagógus aláírása csak a kilincsek fertőtlenítésére vonatkozik, a takarító személyzet aláírása teljeskörű (székek, padok, kapcsolók stb.)
takarítást jelent.

- A székhely  intézményben  a  számítástechnika  terem  szaktanterem,  ahol  a  csoportok  cserélődése  közben  teljeskörű  takarítás  történik.  A
számítógép billentyűzetének a fertőtlenítését a pedagógus végzi.

Telephely
A két osztály az 1.a és a 3. a osztály az iskolaudvaron egymástól biztonságos távolságban, jól elkülönítetten tudnak a szabad levegőn tartózkodni. Az
udvari ügyeletes pedagógus feladata a rend betartatása

IV. Ebédeltetés rendje
Az ebédeltetés rendjének a kialakításakor az intézmény vezetősége minden esetben/módosításkor egyeztet az élelmezés vezetőjével.

Az étkezések előtt és után a tanulók fertőtlenítik a kezüket alapos kézmosással. A kézmosás szabályairól és azok betartatásáról az osztályfőnökök és 
az ebédelést felügyelő pedagógusok gondoskodnak.
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- Az alsós osztályok a tízórait és az uzsonnát a tanteremben fogyasztják el. A szállítása az osztálytermekbe a székhelyen hetes feladata. A

telephelyre  a  szállítást  az  erre  kijelölt  személyek  végzik  el  kiskocsi  segítségével.  Az  ételek  szállítása  osztályonként  külön-  külön

megkülönböztető azonosítóval ellátott kosarakban történik.

- A felsős osztályoknál a tízóraiztatás az ebédlőben történik. Aki elfogyasztotta a tízórait, azonnal elhagyja az ebédlő helyiségét. Az ebédlőben

egyszerre maximum 50 fő tartózkodhat.

- Ebédeltetés során fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének a tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésre. A felületek tisztításakor ügyelünk a

környezet vírusmentességének a megőrzésére. Hiányosságok észrevételekor azonnal cselekszünk.

- Az ebédeltetés az intézményünk székhelyén történik. Az ebédlő előtti folyosón a kézmosó csapoknál folyékony adagolós szappant, és papír

kéztörlőt raktunk ki. A helyes kézmosás menetét tartalmazó ábrák segítenek az alapos, hatékony kézmosásban.

- Az ebédlőben a rend betartását a csoportokat kísérő pedagógus végzi. A tanulók kézmosás után az ebédlő előtt- a korábban kialakított tanuló

párokban- sorakoznak egymástól a folyosó padlózatán elhelyezett jelzőcsík szerint, 1,5 méteres távolságban.

- Az ebédlőben a tanulók egy széket kihagyva, az osztálytermi ülésrendhez igazodó ebédeltetési rendben étkeznek.

- Az ebédlőben a székek kétféle színkóddal vannak ellátva. A sárga jelzésű széket az alsó tagozatos tanulók használhatják, a piros jelzésű

székeket a felsős tanulók.

- Az evőeszközök kiadásában a kísérő pedagógus segít, aki azt egyszer használatos kesztyű segítségével végzi el.

- Az étkező helyisége az étkezések során mindig nyitva van, hogy a levegő cserélődése folyamatosan biztosítva legyen.

- Az étkezés lebonyolításában részt vevő pedagógusnak vírusölő hatású alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk.

V. Jelzési, értesítési kötelezettség eljárás rendje
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Amennyiben egy tanulónál a betegség tünetei észlelhető

1. A betegség tüneteit mutató tanulónak a szájmaszk használata kötelező.

Elkülönítjük az intézmény székhelyén a földszinti folyosó végében lévő (zongoraterem melletti) helyiségben, telephelyen az 1. számú teremben- 
(Szabadidő tanterem, fejlesztő, felzárkóztató terem)

2.  Az elkülönítést végző személy szájmaszkban és védőkesztyűben kísérhet, és felügyelhet

3. Megmérjük a kézi érintés nélküli lázmérővel a tanuló hőmérsékletét.

4. Telefonon értesítjük a személy háziorvosát, ill. az ügyeletes orvost. Az értesítő személy a tanulóval foglalkozó pedagógus.

5. Tanuló esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt, akinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy telefonon vegye fel a kapcsolatot a gyermeke 
háziorvosával.

6. Gyógyult gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

7. Krónikus betegséggel élő gyermek esetében a járványügyi helyzet miatt mérlegelni kell, ha a kezelőorvos úgy dönt, hogy otthonában marad, 
akkor az intézményünk számára biztosítja a távoktatást.

Az iskola vezetősége, ha tudomást szerez igazolt COVID 19-el fertőzött tanulóról vagy iskolai dolgozóról, azonnal jelzi a Nemzeti 
Népegészségügyi Központnak, a Nyíregyházi Tankerületi Központnak, valamint az iskolaorvosnak.

A szülők napi szinten tájékozhatnak az igazoltan fertőzött tanulók és pedagógusok számáról. Az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon köteles 
érzékenyítő foglalkozásokat tartani, hogy a COVID 19 betegségből felgyógyult tanulót az osztálytársai ki ne közösítsék! 

VI. Takarítási napló ellen rzésének a rendjeő

A takarítási napló minden intézményi helyiség ajtajára ki van függesztve. Az A4-es méretű napló 10 munkanap (2 hét) takarítását jelöli. Minta:

A takarítást végző személyek aláírásukkal igazolják, hogy az adott időintervallumban megtörtént a teljeskörű fertőtlenítő takarítás. A pedagógusok
aláírása csak a külső-belső kilincsek fertőtlenítésére vonatkozik.  Ellenőrzése az intézményvezető és az intézményvezető helyettes feladata.

24



VII. Alapfokú M vészeti Iskola eljárásrendjeű

o A csoportos foglalkozásokon - az intézményünk adottságaitól függően - a távolságtartás szabályait betartva alakítjuk ki a tanulók ülésrendjét.

o Mindkét telephelyen kialakítottunk a járvány tüneteit mutató növendék vagy pedagógus elkülönítésére szolgáló terem kialakítása. 

o A művészpedagógusok minden esetben elvégzik a közös használatú hangszerek fertőtlenítését a zenei tanítási órák előtt, illetve közben. A 
saját hangszer fertőtlenítése a növendék feladata. Mindenki, szigorúan csak a saját hangszerén gyakorolhat, a hangszercsere nem megengedett.

o A billentyűs tanszakon (zongora) minden egyéni óra után a foglalkozást tartó pedagógus egyszer használatos antibakteriális törlőkendővel 
fertőtleníteni a klaviatúrát.

o Énekkari foglalkozások szünetelnek. 

o Egyéni hangszeres óra/ gyakorlás esetén egyszerre csak egy tanuló tartózkodhat a teremben. 

o Osztály- és tanszaki,tagozati, főtárgyi hangverseny, valamint bármilyen rendezvény csak ellenőrzött zárt körben (pedagógus, tanulók 
kizárólag), a védőtávolság megtartásával, a helyiségek befogadókészségének korlátozásával tartható, kizárólag az iskolaközösség számára. A 
hangversenyről online közvetetítés biztosítását - igény és lehetőség szerint - biztosítani lehet a szülők, törvényes képviselők számára, zárt 
hozzáférésű rendszeren keresztül (pl. KRÉTA DKT modul). 

o A járványveszély fokozott fennállása idejére az intézmény vezetősége nem engedélyez semmiféle csoportos külső fellépést, versenyeken, 
minősítéseken (pl. kórus, zenekar) való részvételt az iskola tanulói számára.

o A csoportos foglalkozásokon különös tekintettel a tánctanszakokra, a résztvevőknek olyan feladatok szükségesek, amelyek során biztosítható a
megfelelő távolság tartása a tanulók között. Ennek megfelelően szükséges az adott foglalkozáshoz hozzárendelni a megfelelő méretű 
helyiséget is.

o Amennyiben szükséges, például a szolfézs órákon, az intézményvezető a tanulók között nagyobb védőtávolságot is elrendelhet, illetve javasolt
a csoportosan látogatott foglalkozások esetében törekedni arra, hogy a munkaszervezés során lehetőség szerint egy csoportba egy adott 
általános iskola tanulói kerüljenek, megelőzve ezzel a különféle intézmények tanulói közti keveredést. Számukra maszk viselése javasolt.

o A szolfézs órákon – a járványhelyzet fennállásáig - az általánosan használt módszertan át kell dolgozni. Az óravezetésben kerüljön előtérbe a 
zeneelmélet, a zenehallgatás, a dallam, - és ritmusírás. 

o Az első félévben a tanszaki koncertek és és vizsgák video vagy audio-vizuális felvételeken keresztül valósulhatnak meg lehetőség szerint. 
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Az információ átadás rendje

Az intézményünk honlapja tartalmazza a naprakész legújabb közérdekű információkat. A pedagógusok és a szülők közötti kapcsolattartás csak 
kommunikációs csatornákon keresztül lehet. A pedagógusok, és a szülők elérhetőségeit tanév elején frissítettük. Az intézményvezető az iskola 
honlapján megadta a közvetlen mobil elérhetőségét.

A tanulók felé történ  információ átadás rendjeő

Az osztályfőnökök hetente minden osztályfőnöki óra keretében megbeszélik a szükséges intézkedéseket a járványügyi helyzettel kapcsolatosan

Jó idő esetén (csapadékmentes) iskolai tanítási napon reggel 7:45-kor a székhely intézmény belső udvarán a járványügyi óvintézkedések betartása
mellett (1, 5 m-es sor és oszlop távolság , szájmaszk használata) tájékoztatjuk a tanulókat az aktuális helyzetről, óvintézkedésekről. 

A szül k felé történ  információ átadás rendjeő ő
Az osztályfőnökök a tanév első napján aktualizálták a tanulók elérhetőségét. Osztály szinten egyeztettek, hogy milyen kommunikációs csatornákon
történik az információ átadása. Felmérték azoknak a tanulóknak a körét, akiknek nincs otthonukban internet.

- Szükség esetén papír alapon tájékoztató levelet küldenek.

- Fogadó órákat csak online formában lehet megtartani.

- Az intézményünk honlapja a COVID 19 fül alatt közli a koronavírussal kapcsolatos információkat

A közvetlen módon,  hagyományosan az osztályteremben korábbi tanévek szerinti  szülői értekezletek elmaradnak,  helyette  csak közvetve online
csoportokban, és/vagy papír alapú információ átadása a megengedett.

A pedagógusok felé történ  információ átadás rendjeő
- Az intézményi szinten jól működő belső levelezési rendszeren keresztül
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- Online csoportok létrehozásával, online értekezleteken. Munkaközösségi és nevelőtestületi értekezleteket online videochat formában tudjuk 
megvalósítani.

- Telefonon- egyént érintő ügyekben

- E-mailen
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ALSÓ TAGOZAT NAPKÖZIS BEOSZTÁS, EBÉDELTETÉS
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Ebédeltetés 4.óra
után  1200

3.o. 

Fábri Zoltán

4.o.
Porkolábné Gadnai

Katalin
1.o.

Oláh Ágnes

3.o. 

Fábri Zoltán

4.o.
Porkolábné Gadnai

Katalin
1.o.

Oláh Ágnes

1.o.

Oláh Ágnes

Ebédeltetés 
5. óra után 1230

2.o.
Tóthné Lakatos

Ildikó
4.o. 

Porkolábné Gadnai
Katalin

1.o.
Oláh Ágnes

3. o. 

Fábri Zoltán

2. o. 

Oláh Károly

1.o.
Oláh Ágnes

2.o.
Tóthné Lakatos Ildikó

4.o. 
Porkolábné Gadnai

Katalin

3.o. 

Fábri Zoltán

2.o. 

Porkoláb A. László

4.o.
Székelyné Batári

Hajnalka
3.o. 

Fábri Zoltán
2.o. 

Porkoláb A. László

Napközi
1. évfolyam

Oláh Ágnes Oláh Ágnes Oláh Ágnes Oláh Ágnes Oláh Ágnes

2. évfolyam Porkoláb A. László Porkoláb A. László Porkoláb A. László Porkoláb A. László Porkoláb A. László

3. évfolyam Fábri Zoltán Fábri Zoltán Fábri Zoltán Tóth Erzsébet Fábri Zoltán

4. évfolyam Székelyné Batári
Hajnalka

Székelyné Batári
Hajnalka

Székelyné Batári
Hajnalka

Székelyné Batári
Hajnalka

Székelyné Batári
Hajnalka

Tiszadob, 2020. szeptember 9. Királyné Réthi Julianna

munkaközösség- vezető
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FELS  TAGOZAT TANULÓSZOBÁS BEOSZTÁS, EBÉDELTETÉSŐ
2020-2021. I. félév

Ebédeltetés 5. óra
után 1250

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

5. évfolyam --------- Szőke Katalin
déli ügyeletes

---------- Kovács János
déli ügyeletes

----------

6. évfolyam --------- ---------- Barócsi Mária
déli ügyeletes

Kovács János
déli ügyeletes

Barócsi Mária
déli ügyeletes

Ebédeltetés 
6. óra után 1340

5. évfolyam Tanszobás Tanszobás Tanszobás

6. évfolyam Tanszobás Tanszobás

7-8. évfolyam Tanszobás Tanszobás Tanszobás Tanszobás Tanszobás

Tanszoba
5. évfolyam

Király János Stefánné Kiss Márta Stefánné Kiss
Márta

Stefánné Kiss Márta Stefánné Kiss Márta

6. évfolyam Stefánné Kiss Márta Szőke Katalin Barócsi Mária Barócsi Mária

7-8. évfolyam Dohos Andrea Bárány Attila

Reje kísérése Dohos Andrea Szőke Katalin Barócsi Mária Stefánné Kiss Márta Stefánné Kiss Márta

Tiszadob, 2020. szeptember 9.                   Polonkai Ibolya

munkaközösség- vezető
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Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tiszadobi Széchenyi
AKKREDITÁLT KIVÁLÓ

Tehetségpont

4456 Tiszadob, Mátyás király utca 7.

Tel.: +36-42-722-674.    Fax: +36-42-722-996.    

E-mail: tiszadobisk2018@gmail.com

AZ UDVAR TERÜLETÉNEK FELOSZTÁSA AZ OSZTÁLYOK KÖZÖTT
2020-2021. I. félév

2.o. Díszudvar jobb oldala

4.o. Díszudvar bal oldala

5.o.
Díszudvar fa körüli lócák

környéke

6.o. Pingpongasztalok környéke

 7.a Kosárlabdapálya jobb oldala

7.b Kosárlabdapálya bal oldala

8.a Focipálya első kapu

8.b Focipálya hátsó kapu

A területek igény szerint cserélődnek.

Rossz idő esetén az osztályok a tantermükben és a tanterem előtti folyosó részen tartózkodnak.

A tanterem előtti folyosón való tartózkodás kizárólag csak szájmaszkban történhet

Tiszadob, 2020.szeptember 7.
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Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tiszadobi Széchenyi
AKKREDITÁLT KIVÁLÓ

Tehetségpont

4456 Tiszadob, Mátyás király utca 7.

Tel.: +36-42-722-674.    Fax: +36-42-722-996.    

E-mail: tiszadobisk2018@gmail.com

     Polonkai Ibolya

munkaközösség-vezető
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Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tiszadobi Széchenyi
AKKREDITÁLT KIVÁLÓ

Tehetségpont

4456 Tiszadob, Mátyás király utca 7.

Tel.: +36-42-722-674.    Fax: +36-42-722-996.    

E-mail: tiszadobisk2018@gmail.com

DIÁKÜGYELETI BEOSZTÁS
2020/2021-es tanév 1. félév

NÉV

Hétfő

8.b  Tóth Patrik
        Urbán Loretta
        Kiss Fanni
        Farkas Martin
        Lakatos Bence
        Jónás Bence

Kedd

6.a  Horváth Edmund
       Balogh Amanda
       Lakatos Boglárka
       Korotki Martin
       Lakatos Martin Gergő
       Kiss Balázs

Szerda

7.a  Budai Dominik
       Tóth Sándor
       Kiss Bence
       Csonka Dénes
       Szabó István

Csütörtök

8.a  Jónás Ramóna
       Tóth Vanessza
       Tóth Milán
       Bandula Bence
       Pongor Csaba
       Galyas Martin

Péntek

7.b  Tóth Csongor
       Gulyás Janka
       Kosztyu Martin
       Tóth Adrián
       Csórián Márk
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Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tiszadobi Széchenyi
AKKREDITÁLT KIVÁLÓ

Tehetségpont

4456 Tiszadob, Mátyás király utca 7.

Tel.: +36-42-722-674.    Fax: +36-42-722-996.    

E-mail: tiszadobisk2018@gmail.com

Tiszadob, 2020. szeptember.1.                                      

     Polonkai Ibolya

                                                                                                    munkaközösség-vezető
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Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tiszadobi Széchenyi
AKKREDITÁLT KIVÁLÓ

Tehetségpont

4456 Tiszadob, Mátyás király utca 7.

Tel.: +36-42-722-674.    Fax: +36-42-722-996.    

E-mail: tiszadobisk2018@gmail.com

PEGAGÓGUSOK DÉLEL TTI ÜGYELETI BEOSZTÁSAŐ
Telephely

700 -től 1335 -ig

2020. szeptember 1-től

Hétfő
8. b Alexa Lajos

Szőke Katalin
Kovács János

Kedd
6. a Szőke Katalin

Alexa Lajos
Dohos Andrea

Szerda
7.a Dohos Andrea

Polonkai Ibolya
Király János

Csütörtök
8.a Kovács János
Ledniczky Mónika

Barócsi Mária

Péntek
7.b Ledniczky Mónika

Király János
Polonkai Ibolya

Tiszadob, 2020. szeptember 1. 

     Polonkai Ibolya

munkaközösség-vezető
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Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tiszadobi Széchenyi
AKKREDITÁLT KIVÁLÓ

Tehetségpont

4456 Tiszadob, Mátyás király utca 7.

Tel.: +36-42-722-674.    Fax: +36-42-722-996.    

E-mail: tiszadobisk2018@gmail.com

PEGAGÓGUSOK DÉLI ÜGYELETI BEOSZTÁSA
1250-től 1350-ig

2020. szeptember 1-től 

Hétfő
Dohos Andrea

Kedd Szőke Katalin

Szerda Barócsi Mária

Csütörtök Kovács János

Péntek Barócsi Mária

Tiszadob, 2020. szeptember 1. 

     Polonkai Ibolya

munkaközösség-vezető
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