
Eljárásrend a járványhelyzetben az iskolát használók számára 
Érvényes 2020. augusztus 28-tól visszavonásig vagy módosításig 

Az iskolába kizárólag egészséges személy léphet be! 

Kérjük a szülőket, hogy csak akkor küldjék gyermeküket iskolába, ha egészséges, tüneteket 

nem mutat! Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgá-

latról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van. 

Belépéskor mindenkinek testhőmérsékletet mérünk. 

Belépés az iskola épületébe: 
Belépéskor a bejárat mellett elhelyezett kézfertőtlenítő gél használata kötelező! 

A szülők kizárólag ügyintézés céljából a főbejáraton jöhetnek be a bejárati folyosóra. Ügy-

intézéshez időpontfoglalás a 34/309-012 telefonszámon lehet. 

Belépéskor az orrot és a szájat takaró maszk vagy kendő használata kötelező! Kérjük, 

hogy csengetés után a bejáratnál várakozzanak, amíg az iskola dolgozóját nem tájékoztatják 

jövetelük céljáról, és a belépésre engedélyt nem kapnak! 

A szülők engedély nélkül az iskola területére nem léphetnek be! 

Az iskola kijelölt helyiségeiben ügyintézés céljából egyszerre csak maximum két szülő 

tartózkodhat. 

Türelmüket és megértésüket kérjük az esetleges várakozási idő, hosszabb ügyintézés 

miatt! 

Tanévnyitó ünnepség rendje: 
A tanévnyitó ünnepséget 2020. szeptember 1-jén kedden 8, (1-4.osztály) illetve 8,30 óra-

kor (5-8. osztály) két csoportban tartjuk a nagyobb tömeg elkerülése érdekében. A torna-

teremben az orrot és a szájat takaró maszk vagy kendő használata kötelező. Az első 

osztályos szülők vehetnek csak rész a tanévnyitón, megértésüket köszönjük! 

A szülői értekezletek rendje: 
A szülői értekezleteket a szokásos módon, személyes jelenléttel megtartjuk. 

Nagyon fontos, hogy minden tanuló szülője részt vegyen azon, hogy minden tájékoztatást 

megkapjanak, minden nyilatkozatot kitöltsenek! 

Szükséges a személyes adatok frissítése, elengedhetetlenül fontos az e-mail címek, te-

lefonszámok egyeztetése! 

Maszk viselése kötelező! 



A tanítás rendje 
Érkezés az iskolába: 

A reggeliző diákoknak 7.15-ig kell megérkezni, egyéni étkezés nincs! A többi diáknak 

legkésőbb 7.45-ig kell beérkeznie. 

Gyülekezés az alsósoknak az osztálytermükben, felsősöknek az udvaron.  

A felső tagozatos diákok az ügyeletes tanárok vezetésével mennek be az épületbe.  

Az épületbe történő belépéskor mindenkinek fertőtleníteni kell a kezét a kihelyezett 

fertőtlenítő géllel! 

Eső esetén az alsó tagozatosok a főbejáraton, a felsős tanulók a tornaterem felőli bejárati 

ajtón keresztül, lázmérés és kézfertőtlenítés után léphetnek be az iskolába. 

Napközben az iskolába belépni a tanulóknak (alsó és felső tagozatosok) a főbejáraton 

át, csengetés, lázmérés és fertőtlenítő használata után lehet. 

Távozás az iskolából: 
A tanórák, napközis vagy egyéb foglalkozások után az alsó tagozatos tanulók a főbe-

járaton át hagyhatják el az iskolát. A szülők az iskolába nem léphetnek be, az utcán 

várhatják meg gyermeküket! Rossz idő esetén a főbejárati előtérben várakozhat-

nak. A távozó tanulókat az iskola dolgozója kíséri az ajtóhoz a kért időpontban. 

A felső tagozatos tanulók a tornaterem felőli ajtón át távoznak az iskolából. 

Benntartózkodás szabályai az épületben: 
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

A közös terekben (folyosók, mosdók, stb.) az orrot és a szájat takaró maszk vagy 

kendő használata ajánlott! 

A mosdókban egy időben legfeljebb 4 fő tartózkodhat. 

Ügyelni kell a biztonságos távolság (kb. 1,5 m) megtartására. 

A közös helyiségekben (ebédlő, tornaterem, öltöző) egy időben csak egy osztály tanulói 

tartózkodhatnak. Az ebédlőben a vegyes napközis csoportok tanulói osztályonként kü-

lön asztalhoz ülnek. 

A tanulók hiányzásának kezelése: 
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt be-

mutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekin-

tendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén 

időszakára. A hiányzás bele fog számítani a lehetséges 250 órába! 



Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kap-

csolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.  

Egyéb esetekben a szokásos szabályok érvényesek. 

Teendő beteg tanuló esetén: 
Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők: 

• láz, 
• száraz köhögés, 
• légszomj, 
• fáradtság, 

haladéktalanul el kell őt különítenünk, egyúttal értesítenünk kell az iskolaegészségügyi 

orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a 

szülőt/gondviselőt is értesítenünk kell. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez esetben feltétle-

nül keressék meg telefonon a gyermek házi gyermekorvosát! Azt követően az 

iskolaegészségügyi orvos utasításainak alapján járunk el. 

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy a háziorvos, házi gyer-

mekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyi-

latkozni és ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag az első napon 

hozott orvosi igazolással térhet vissza! 

Kérjük, hogy legyenek segítségünkre, hogy a rendkívüli helyzet ellenére is biztosítani tudjuk 

az iskola biztonságos működését a tanulók és a dolgozók egészségének védelme érdekében! 

Támogatásukat, türelmüket és megértésüket köszönjük! 

 

Tatabánya, 2020. augusztus 28. 

Makszimné Pálfi Enikő 

intézményvezető 


