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1. GAZDASÁGI INTÉZKEDÉSEK, FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE A TANÉVKEZDÉSRE 

 

1.1. Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése. 

1.2. Két darab álló-szenzoros kézfertőtlenítő adagoló elhelyezése a bejáratoknál. 

1.3.  Kézfertőtlenítő adagolók elhelyezése az osztálytermekben, a tornaöltözőkben 

és a hátsó bejárathoz. 

1.4. Kézfertőtlenítő szappan beszerzése és elhelyezése a mosdókban és az 

öltözőkben. 

1.5. Papírtörlők elhelyezése a mosdókban és az öltözőkben. 

1.6. Szájmaszk beszerzése. 

1.7. Figyelemfelhívó plakátok elhelyezése a bejáratnál, a honlapon, a közösségi 

médiában. 

/ Szájmaszk és kézfertőtlenítő használata./ 

1.8. Figyelemfelhívó plakátok elhelyezése a mosdókban. /A helyes kézmosás 

szabályai./ 

1.9. Figyelemfelhívó plakátok elhelyezése a tantermekben. /A helyes 

kézfertőtlenítés szabályai./ 

1.10. A sávos termek tanulói asztalának és az informatika tantermekben található 

billentyűzetek fertőtlenítése és a tabletek fertőtlenítő kendővel történő megtörlése 

minden használat után megtörténik. 

1.11. A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az 

adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.  

 

 

 

 

 



2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, AZ INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁS 

 

2.1. A szülők és tanulók tájékoztatása következő szabályokról: 

• A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató gyermek, tanuló látogathatja. 

• Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodniuk kell az orvosi vizsgálatról.  

• A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú 

vagy igazolt fertőzés van. 

• A szülőknek az intézmény területén és az intézmény épülete előtti 

csoportosulása nem megengedett. 

• A szülők az iskola épületébe csak indokolt esetben, védettségi 

igazolvánnyal, a higiénés szabályokat betartva tartózkodhatnak. 

/szájmaszkban és kézfertőtlenítés után./ 

 

2.2.  Az alkalmazotti közösség tájékoztatása a következő szabályokról: 

• Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

• Az alkalmazott köteles a munkáltatót értesíteni, ha koronavírus-gyanú, vagy 

igazolt fertőzése van. 

2.3. Az osztálytermekben lehetőségekhez mérten gondoskodunk a tanulói asztalok 

lazább elhelyezésről a megfelelő védőtávolság megtartása érdekében.  

2.4.  A tanítási órákon, foglalkozásokon a szájmaszk viselése lehetséges, de nem 

kötelező. 

2.5. A sávos órákon, foglalkozásokon törekszünk arra, hogy az egy osztályból érkező 

tanulók azonos padsorban állandó padtárssal üljenek. 

2.6. Az informatika teremben a szájmaszk használata kötelező. 

2.7. Törekszünk arra, hogy a közösségi térben (aula), egyszerre csak annyi gyermek 

tartózkodjon, hogy a biztonságos távolságot tartani tudják. Az aulában elhelyezett 

padokat megfelelő távolságban jelölő csíkkal láttuk el, amelyek az ülőhelyek 

kijelölésétét szolgálják. 



2.8. Az udvari szünetekben a hetes kiemelt feladata az alapos szellőztetés. Az alsó 

tagozatban tanító pedagógusok segítik a heteseket az ablakok kinyitásában. 

2.9. Az udvaron történő sorakozás a megfelelő védőtávolság betartásával történik. 

(az alsó tagozat a betonozott felületen, a felső tagozat a műfüves játszóudvaron). 

2.10. A rendezvények a jogszabályi előírásoknak megfelelően védettségi 

igazolvánnyal látogathatók.  

Szükség esetén (a járványügyi helyzetet figyelemmel kísérve és ahhoz alkalmazkodva) 

online formában kerülnek megrendezésre. 

2.11. A gyermekek uszodába szállításánál a buszon a szájmaszk használata és 

kézfertőtlenítés kötelező. 

2.12. A kirándulások alkalmával a tömegközlekedési eszközökön és a közösségi 

terekben a szájmaszk használata kötelező. 

2.13. A hétkezdő áhítatokon az alsó- és felső tagozatnak külön vesz részt a iskolánk 

aulájában a védőtávolság megtartásával. 

2.14. A testnevelés órákra való átöltözés az alsó tagozat első két évfolyamán az 

osztályteremben történik. Törekszünk a testnevelés órák szabadban való 

megtartására. 

2.15. Betegség esetén az elkülönítés az orvosi szobában történik. 

 

3. AZ EBÉDLŐ HASZNÁLATA 

 

3.1. A PRÍMA Kft. tájékoztatása az étkezésre vonatkozó szabályokról. 

3.2. A tízórait a két első osztály kivételével minden osztály a tanteremben fogyasztja 

el. A két első osztály az ebédlő két különálló termében foglal helyet. 

3.3. Az ebédeltetés rendje 11.40 - 14.00-ig osztályonként, eltolt időpontban 

történik.  

3.4. Az ebédhez történő sorban állásnál törekszünk a megfelelő védőtávolság 

betartására, a felső tagozatosoknak a szájmaszk használata ajánlott. 

 

 

 

 



4. ÁLTALÁNOS TAKARÍTÁSI REND 

4.1. Takarításinapló alapján/ beosztás szerint 

 

5. KAPCSOLATTARTÁS 

5.1. A szülőkkel való kapcsolattartásban elsősorban az online kommunikációt 

alkalmazzuk. 

5.2. A szülői értekezleteket szigorúan a higiénés szabályoknak megfelelően tartjuk. 

 

Kazincbarcika, 2021. 09. 01.     Somogyiné Bukszár Klára 

        tagintézmény-vezető 

 

 


