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HÁZIREND
Az iskola működési rendje
1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizennyolc
óráig vannak nyitva.
2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7:15 órától a tanítás
végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.
3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7:15 óra és 7:30 óra között kell megérkezniük.
4. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
1. óra

7.45-8.30

2. óra

8.40-9.25

3. óra

9.40-10.25

4. óra

10.45-11.30

5. óra

11.40-12.25

6. óra

12.30-13.15

7. óra

13.20-14.05

Az alsó tagozaton a KAP program reggeli ráhangolódása minden hét hétfőjén 7:20 órától 7:40
óráig tart, melyet az osztálytanító vezet.
Az alprogrami foglalkozások és a Te órád programok a délutáni idősávban, évfolyamonként
eltérő időben a szabadidős tevékenységek (SZIT) keretében valósulnak meg.
Felső tagozaton az alprogramok és a „Te órád” bevezetése szintén a délutáni foglalkozások
keretében történik, 8-10. órákban.
5. A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkeznek 9.35
percig.
6. A tanulóknak a harmadik szünetben az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az
ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a folyosón maradhatnak.
7. A negyedik óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az
ügyeletes nevelők utasítása szerint - a kijelölt útvonalon - az osztálytermekbe kell
vonulniuk.
8. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére
az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) engedélyével
hagyhatja el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskolából való távozásra az
igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
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9. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a titkárságon történik 8:00 óra és 12:00 óra
között.
10. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend
szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola fenntartója határozza meg, és azt a szünet
megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
11.A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével
használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.
12.Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.
13.A Köznevelési Törvény 46.§ (3) f) pontja értelmében a többi diák tanuláshoz való jogának
biztosítása érdekében az órákon, foglalkozásokon nem használhatóak az oktatást zavaró
tárgyak (pl. mobiltelefon, walkman...,) ezeket legkésőbb az iskolába lépés előtt ki kell
kapcsolni, és csak az iskolából való távozás után kapcsolható vissza. Ezek használata
esetén a pedagógus elveszi az adott tárgyat, amit kizárólag a szülőnek ad vissza.
14. Egészségügyi és tisztasági okokból a váltócipő használata kötelező. Tanulóink a tanítási
órán, kiránduláson és egyéb iskolán kívüli rendezvényeken is az időjárásnak megfelelő
ápolt, általános iskolai korú tanulóhoz illő öltözetben, tisztán jelenjenek meg. A kabátot,
váltócipőt és a testnevelési felszerelést a kijelölt öltözőszekrénybe kell elhelyezni.
Az öltözőszekrények használata esetén a szülő vállalja a felelősséget a szekrények
állapotának megőrzéséért és a kulcsok tanév végi leadásáért.
15.Az iskolai ünnepélyeken fehér ingben-, blúzban, sötét nadrágban-, szoknyában kell
megjelenni.
A tanulók kötelezettségei, feladatai
A tanuló legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességei teljesítésekor:
1. Felkészülten jelenjen meg minden tanítási órán, ismétlődő házi feladat hiány vagy
felszerelés hiány esetén az igazgató magához kéretheti a szülőt, hogy megtudakolja a
mulasztás okát, mert a nevelési egység megtörése a nevelés eredményét tönkre teszi.
2. Minden tanítási órára köteles elhozni a tanuláshoz szükséges taneszközeit. Az
ingyenesen használatba vett tankönyveket év végén köteles a tanuló leadni. A tanuló a
nem rendeltetésszerű használatból adódó károkat köteles megtéríteni.
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3. A kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon, fegyelmezetten dolgozzon,
tiszteletben tartva társai tanuláshoz való jogát. Amennyiben ez nem valósul meg, vagy
huzamosabb hiányzás esetén az igazgató magához kéretheti a szülőt, hogy felhívja a
figyelmüket mulasztásukra az együttműködés érdekében.
4. A tanuló a tanári szobában és a titkáriban engedély nélkül nem tartózkodhat.
5. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért
- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért
- a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért
- az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért
6. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen,
erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben
rendet hagyjon.
7. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
- osztályonként két-két hetes,
- folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek,
8. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A
hetesek feladatai:
- gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórára (tiszta tábla, kréta
stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint és felügyelete mellett)
- az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat
- ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a
tanterembe, értesítik az igazgatóságot
- az óra végén letörlik a táblát, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát,
kinyitják az ablakokat
9. A nyolcadik évfolyamos tanulók - külön beosztás szerint - az udvari szünetben tanulói
ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az osztályfőnökök osztják be. A tanulói
ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját,
felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók
magatartására.
10. Az egyes tanítási órákon - a tanulók önkéntes jelentkezése alapján - különféle tantárgyi
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felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának
ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet:
leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.
11. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában,
lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell
működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az
iskolai munkaterv tartalmazza.
12. Az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben,
ezért jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így
e cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel sújtandó, illetve fegyelmi eljárást von
maga után.
13. Az osztályozóvizsgák rendjéről a 20/2012.(VIII.31.) 64. § és 65. § alapján kell eljárni.
14. Az alapfokú művészetoktatásban tanuló diákok az oktatást térítési díj ellenében vehetik
igénybe.
A tanulók mulasztásának igazolása
1. A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról
igazolni kell.
2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja.
3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol
az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni
mulasztás okát az osztályfőnöknek.
4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján
- három napig terjedő mulasztás esetén szülői,
-

három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos

igazolással igazolhatja mulasztását.
Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni legkésőbb a
mulasztást követő első osztályfőnöki óráig.
5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.
6. Az osztályfőnök már az első igazolatlan óra után köteles a szülőt írásban értesíteni. A
10. igazolatlan óra után Jelentést ír a Járási Gyámhivatalnak. A 30. óra után a Járási
Gyámhivatal Hatósági Osztályát értesíti, majd az 50. óra után a Járási Gyámhivatal
megteszi a törvény által előírt szükséges lépéseket az intézményi jelzés alapján.
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7. Abban az esetben, ha a tanuló három alkalommal késve érkezik a tanórára, egy
igazolatlan hiányzásnak minősül. Erről a szülőt az iskola igazgatója írásban
tájékoztatja.
8. A távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolni kell a tanárok által
megszabott határidőn belül.
A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
1. Azt a tanulót büntetésben részesítjük, aki
-tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti
-vagy a tanulói házirend előírásait megszegi
-vagy igazolatlanul mulaszt
2. Az iskolai büntetések formái:
-szaktanári figyelmeztetés
-napközis nevelői figyelmeztetés
-osztályfőnöki figyelmeztetés
-osztályfőnöki intés
-osztályfőnöki megrovás
-igazgatói figyelmeztetés
-igazgatói intés
-igazgatói megrovás
-tantestületi figyelmeztetés
-tantestületi intés
3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
4. A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az "osztályfőnöki megrovás" büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelezettségszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
-a súlyos agresszió
-az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása
-a szándékos károkozás*
-az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának és személyiségi jogainak
megsértése
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- ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek
*A szándékosan okozott anyagi károkért a tanuló gondviselőjének kell felelősséget
vállalni, és az okozott kár ellenértékét megtéríteni.
5. A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás
megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.
6. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
7. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezzük. A kártérítés pontos
mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.
Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába
1. Az iskolába csak az iskolai oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközöket hozhatja
magával a tanuló. Egészséget, saját testi épségét veszélyeztető, közerkölcsöt, közérdeket
sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket tilos az iskolába hozni.
2 A nevelő-oktató munkához nem szükséges, a tanuló saját felelősségére behozott
tárgyakért, eszközökért az iskola felelősséget nem vállal.
3. Rendkívüli esetben, ha nagyobb értékű tárgy (pl. hangszer, sportszer, ékszer stb.) vagy
nagyobb összeg van a tanulónál, azt az iskolába érkezéskor leadhatja a titkáriban. A
leadott tárgyakat az iskola elhagyása előtt átveheti. Az iskola csak a leadott tárgyakért
vállal anyagi felelősséget.
4. A mobiltelefont (amelyet csak saját felelősségére hozhat be az iskolába) az épületbe
megérkezve ki kell kapcsolni, és az iskolából való távozásig úgy kell tartani. Az óraközi
szünetben rendkívüli esetben is csak igazgatói engedéllyel kapcsolható be a készülék.
5. A tanulótársak és felnőtt dolgozók törvényileg garantált személyiségi jogainak
védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket ill.
hangfelvételeket a diák nem készíthet, hagyományos vagy digitális fényképezőgéppel,
kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet.
Ellenkező esetben ezek a készülékek kikapcsolt állapotban zárt, lepecsételt borítékba
kerülnek, melyet a tanuló szülője vehet át az iskolában.
6 A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. Az
engedélyt az iskola igazgatójának be kell mutatni. A kerékpárt az iskola területén csak
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tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. A kerékpárokért az iskola
felelősséget vállalni nem tud.
A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok
1. A tanuló kötelessége, hogy:


óvja saját és társai testi épségét, egészségét, azt semmilyen formában nem
veszélyeztetheti



sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket



tartsa be, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől
hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat



azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy
másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli
eseményt (pl.:természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy
balesetet észlel, azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének - amennyiben ezt
állapota lehetővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült



ismerje meg az épület kiürítési tervét, és vegyen részt annak évenkénti gyakorlatában,



rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés)
esetén pontosan tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület
kiürítési tervében szereplő előírásokat

2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:


a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat



a sportfoglalkozásokon a tanulóknak - az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést (pl.:tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz,
melegítő) kell viselniük



a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó
fülbevalót, testékszert
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INTÉZKEDÉSI TERV
A 2021/2022. TANÉVBEN A MEZŐFALVI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN ÉS AMI-BAN, A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
1.1 Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. A takarítás
végrehajtását az intézmény vezetője ellenőrzi.
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet
tartalmaz.
1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges
tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata.
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
2.1 Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az
oktatásban és nevelésben, illetve a működtetésében csak egészséges dolgozó vehet részt. Az
intézmény vezetősége tájékoztatja a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket
észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő
köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. „Az a
gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos,
a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.
Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi
megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.”
2.2 Pedagógusainknak megkülönböztetett figyelemmel kell lenniük az intézményi
csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény
épülete előtt.
2.3 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. A
tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
2.4 A közösségi terek tehermentesítése érdekében az alsó tagozatos tanulók az óraközi
szünetekben osztálytermeikben is tartózkodhatnak. A felső tagozatosok a szaktanterem előtti
folyosórészen kell tartózkodjanak.
2.5 Iskolánkban a csengetési rend támogatja a tanórák közötti szünetben a 2.4 pontban jelölt
védelmi intézkedések betartását. A tanulói padok fertőtlenítésében a hetesek közreműködnek.
2.6 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során
mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el,
akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

9

2.8 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben,
ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az
öltözőkben történő csoportosulás. A felső tagozat öltöző szekrényeit osztályonkénti csoportokban
szükséges elhelyezni.
2.9 A tanév során esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó
rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés, szellőztetés),
- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
2.10 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi
megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat belföldi
úticéllal kell áttervezni.
2.11 A járványhelyzetre való tekintettel a szülők az iskola épületébe nem léphetnek be.
Ügyintézés esetén előzetes egyeztetés után, szájmaszk használata mellett tartózkodhatnak az
épületben, mely szabályok betartatásáért az iskolaőr felel. A szülők személyes megjelenésével
járó szülői értekezletek csak a járványügyi előírások betartása mellett tarthatók meg.
2.12 Kérjük a szülőket, hogy minden tanulónk rendelkezzen védőmaszkkal, arra az esetre, ha az
épületen kívüli, más intézményben megvalósuló programon kell gyermekeinknek részt venniük.
(Pld.: művelődési ház, orvosi rendelő, tájház, közlekedési eszköz….)
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
3.1 Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk.
3.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges.
3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos
kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett
köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt
zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
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3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás
(termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során
kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok,
asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai
eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)
valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz
biztosítása és azok viselése szükséges.
3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell
fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek
ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A
felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, csoportok keveredése elkerülhető
legyen. Az éttermi étkeztetés során igyekeznünk kell megszervezni a szakaszos, időben
elkülönített, ebédeltetést, vagy a lehetőség szerinti térbeni elkülönítést, például osztályoknak
kijelölt területek biztosításával. Amennyiben a helyi adottságok miatt nem lehet biztosítani az
éttermi étkeztetés során az elkülönítését, engedélyezhető az étkezés a saját osztályteremben.
Amennyiben ez az intézkedés bevezetésre kerül, az adott tantermek takarítására, fertőtlenítésére
az étkezés(eke)t követően is fokozott figyelmet kell fordítani.”
4.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására,
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával
kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni,
azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.

5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
5.1 Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a határátlépéskor házi
karanténban tartózkodásra kötelezik. A tanulók tesztelését az NNK honlapján közzétett, erre
kijelölt laboratóriumokban lehet elvégezni.
5.2 A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján
lehetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar állampolgárokkal egy megítélés alá eső
külföldi állampolgár. A magyar állampolgárokkal egy megítélés alá esik, vagyis az országba való
belépés szempontjából magyar állampolgárként kell kezelni azt is, aki magyar állampolgár
családtagja, vagy Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, valamint az ő családtagjaik,
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továbbá aki az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító
engedéllyel rendelkezik. Szintén karantén nélkül léphet az országba a határ 30 km-es sávjából
ingázó tanuló.
7. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
7.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az
egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb
feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
7.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban
az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az
egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek
megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a
tanuló folyamatos együttműködését.
7.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság
kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli
ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások
számát csökkenteni kell.
7.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól
függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által
kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett
utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati
helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés
lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
7.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen
tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges,
mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök
fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.
8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség,
légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek)
vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő
továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
(Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést
feloldó határozatot szükséges bemutatni a közösségbe való visszatéréskor.)
8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

12

9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
9.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a
szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az
orvos utasításainak alapján járjanak el.
9.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
9.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel
rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a
kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben
fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően
ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
9.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
9.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet
miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
10.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend
átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell
készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő
módszertani ajánlást.
10.2 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat
és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát
tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól,
amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy
egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
10.3 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni
az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend
bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől
haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az
intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A
további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják
végre.
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10.4 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése
és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő
kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen
kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem
látogathatják.
10.5 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen
kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a
szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető
meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
10.6 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania
kell a gyermekétkeztetést
1. számú melléklet
A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok
A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és
felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres
tisztítására;
- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
- játékok, sporteszközök tisztítására;
- radiátorok, csövek lemosására;
- ablakok, üvegfelületek tisztítására;
- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
- képek, tablók, világítótestek portalanítására;
- pókhálók eltávolítására;
- rovar- és rágcsálóirtásra;
csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért,
hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.

Mezőfalva, 2021. szeptember 10.
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