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A 2020/2021-es tanév várhatóan mindannyiunk számára az eddigiektől eltérő és rendhagyó 

lesz. Közös érdekünk és felelősségünk, hogy a hagyományos oktatási rend minél tovább 

fenntartható legyen. Ez fegyelmezett, felelősségteljes és együttműködő magatartást követel 

meg pedagógustól, diáktól és szülőtől egyaránt. 

Az EMMI által kiadott Intézkedési terv alapján, mely a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendet tartalmazza, 

intézményünk elkészítette a helyi intézkedési tervét. Az alábbiakban ismertetjük a 

bevezetésre kerülő új szabályainkat, melynek betartása mindenkire nézve kötelező: 

1. Iskola látogatása 

a) „A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató gyermek, tanuló látogathatja.” – ennek megtartásáért a 

gyermek szülője felel!  Kérjük, amennyiben gyermeküknél bármilyen 

betegségre utaló tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi 

vizsgálatról. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, mely tartalmazza, hogy egészséges és közösségbe mehet. 

A szülő haladéktalanul köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn,. 

b)  Az iskola területére csak a tanulók léphetnek be, a szülők nem. 

Kivételt képeznek az első osztályos tanulók és az iskolánkba újonnan 

érkező tanulók szülei, akik az első két tanítási héten bekísérhetik 

gyermeküket az iskolába. 

c) Az iskolát a tanulók különböző idősávokban hagyják el. Azon 

tanulók, akik nem kértek napközis vagy tanulószobai ellátást, ők a 

tanítási órák illetve ebédelés után kötelesek az intézményt elhagyni.  

A napközis csoportokat előre beosztott időpontok alapján a napközis 

nevelők a kijárathoz kísérik, ahol átadják a gyerekeket a szülőknek.  

A tanulószoba 16 óráig tart, innét a gyerekek önállóan távoznak az 

iskolából. 

A délután 16 és 17 óra közötti ügyeletben lévő gyerekekért érkező 

szülők maszkban az alsós épület ajtajáig bejöhetnek. Az ügyeletes 

pedagógussal az “ügyeleti csengővel” történő jelzéssel vehetik fel a 

kapcsolatot. A szülő az épületbe nem léphet be, gyermekét az iskola 

udvarán várhatja meg.  

Az időpontoktól eltérő hazameneteleket a szülő írásban köteles jelenteni 



az osztályfőnöknek! 

d) Amennyiben az iskolában egy tanulónál bármilyen betegség, 

fertőzés tüneteit, vagy annak gyanúját észleljük, haladéktalanul el 

kell őt különítenünk, és értesítnünk kell a szülőt. Nyomatékosan 

kérjük ezért Önöket, hogy az osztályfőnöknek mindenképpen olyan 

telefonszámot(kat) adjanak meg, amelyen a szülő mindig elérhető és 

azonnal intézkedik is! 

e) Az a tanuló, aki a tanévkezdést (2020. szept. 1.) megelőző 2 hétben, 

illetve a tanítási év során bármikor külföldi utazáson vett/vesz részt, 

köteles 2 hét karanténba vonulni!  

2. Ügyintézés 

Az iskolai ügyek intézése online történhet. A személyes kommunikációt jelen esetben a 

telefonos megkeresés helyettesítheti. Ha fontos a szülő személyes jelenléte is, akkor csak 

előzetes bejelentkezés során a megbeszélt időpontban maszkban a bejáratnál elvégzett 

kézfertőtlenítés után léphet be a szülő az intézménybe.  

További kapcsolattartási mód: Mozanaplóban történő üzenetváltások; az osztályok privát 

Facebook csoportjai, melynek adminisztrátorai az osztályfőnökök (csak az osztályt vagy az 

osztály nagyobb közösségét érintő információk megosztására szolgál) ; e-mail; 

üzenőfüzetek.  

3. Külföldön tartózkodás  

Amennyiben egy család bármely tagja ( az egy háztartásban élőkre vonatkozik) külföldről 

hazaérkezik, fertőzés gyanújától függetlenül köteles 2 hét karanténba vonulni. Az 

intézmény döntése alapján az ilyen családban élő gyermek az iskolát a karantén fennállásáig 

(14 nap) nem látogathatja. Az intézmény felé a szülőnek tájékoztatási kötelezettsége van! 

Ebben az esetben a gyermek digitális oktatásban részesül. 

4. Szünetek rendje 

Az órák közti szünetekben sem keveredhetnek az osztályok. Ennek megakadályozására 

készült el a szünetek azon beosztása, hogy melyik osztály melyik szünetben az udvar mely 

részét használhatja. A beosztást minden osztály megismerte, az iskola több pontján 

kifüggesztésre került.  

5. Az udvar rendje  

Az óraközi szünetekben nem mehet le minden tanuló egyszerre az udvarra. Erre az előbbi 

pontban említett szabályt alkalmazzuk.  

Az előírások szerint a testnevelésórák jelentős részét az időjárás függvényében az udvaron, 



sportpályán tartjuk. A túlzsúfoltság és az osztályok keveredésének elkerülése végett illetve a 

nyugodt óravezetés biztosítása miatt szintén beosztásra kerültek az előbb említett helyek. 

A délutáni napközis foglalkozások esetén csúsztattuk az osztályok levegőztetését illetve a 

délutáni tanórákat, így egyszerre kevesebb csoport van a pályán, az udvaron. Igazgatói 

engedéllyel lehetőség van az iskola körüli sétákra is. (Nyugodt kertvárosi részen fekszik 

intézményünk.) 

6. Büfé használata 

A büfé iskolánkban üzemel. Kizárólag maszkban lehet vásárolni, a sorban állásnál tartani 

kell a megfelelő távolságot. A megvásárolt enni- és innivalót mindenki a saját 

osztálytermében fogyaszthatja el! 

7. Ebédeltetés rendje 

Az ebédeltetés 11.30-kor kezdődik. Az ebédlőben lehetőség szerint csak egy osztály 

tartózkodhat a nevelőkkel, akik kötelesek maszkot hordani. Minden gyermek az evőeszközt 

szalvétába csomagolva kapja. Minden osztály után az asztalokat fertőtlenítjük. A felső 

tagozaton már kisebb létszámban ebédelnek a gyerekek, így ott arra kell törekedni az 

ügyeletet ellátó pedagógusnak, hogy egy asztalhoz, egy osztályba járó diákok üljenek!  

Az étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek alapos szappanos 

kézmosására, kézfertőtlenítésére.  

8. Maszkhasználat 

Közösségi terekben (aula, folyosó, zsibongó) kötelező minden felnőttnek és diáknak 

maszkot hordani! Felhívjuk a figyelmet a maszkok naponkénti tisztítására!  

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

9. Fertőtlenítés 

Intézményünk valamennyi bejáratánál kézfertőtlenítő állomásokat helyeztünk el. 

Belépéskor kötelező a használatuk! 

Minden diákunktól kértünk saját tisztasági csomagot, mely kézfertőtlenítőt, maszkot és 

kéztörlőt tartalmaz. Ezen felül az osztálytermeket is el láttuk kézfertőtlenítővel. 

A mosdókban biztosítjuk a diákok és a felnőtt dolgozók részére is a kézfertőtlenítőt, 

folyékony szappant és a papír kéztörlőt. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Erről részletes 

beszámolót tartott minden osztályfőnök az osztályának, illetve minden pedagógus felhívja a 

gyerekek figyelmét a gyakori kézmosásra, a köhögési-tüsszentési etikettre. 

Gyakran szellőztetünk, szünetekben pedig az ablakok mellett az osztálytermek ajtói is nyitva 

vannak.  



Az informatika szaktanteremben minden osztály után fertőtlenítésre kerül sor: billentyűzet, 

monitor, egér, egérpad. 

A mindennapos fertőtlenítés miatt a diákok ebben a tanévben nem hozhatnak a padra 

íróasztali alátéteket illetve a székekre ülőpárnákat. 

 

 

Kérem mindenkitől a fenti szabályok következetes betartását! 

 

Ajka, 2020. szeptember 1.           

 

 

                                      Rieder András  

                                                                                              igazgató 

 

 

 
 


