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A NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE A 2020/2021. TANÉVBEN A 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

Az INTÉZKEDÉSI TERV az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA által 2020. 08. 

17-én kiadott „A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” című 

dokumentum alapján készült és módosításáig vagy visszavonásáig érvényes. Az eljárásrend 

betartása az intézmény valamennyi dolgozójának, tanulójának, rajtuk keresztül a szülőknek és 

az intézménybe lépőknek kötelező. 

A Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában (a 

továbbiakban: Iskola) naponta 170 tanuló és 25 intézményi alkalmazott vesz részt az iskolai élet 

tevékenységeiben. Ehhez 8 tanterem és 3 csoportterem áll rendelkezésre. Az épületbe bejutás 

három bejáraton keresztül lehetséges.  

Az iskolaközösség egészségének megőrzése érdekében kiemelt feladatunk a koronavírus elleni 

védekezés minél hatékonyabb megszervezése. 

Szeptember elsején a tanévet a hagyományos módon, iskolába járással kezdjük meg, de 

felkészülünk a védekezésre és a megelőzésre, valamint elkészítjük az intézményi digitális 

oktatási  

protokollját. 

Jelen intézkedési terv (protokoll) bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles 

gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.  

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE  

1.1 Az egész épületben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az 

intézményvezető ellenőrzi a takarítások végrehajtását.  

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 a takarítóknak 

a számukra erre a célra átadott tisztító- és fertőtlenítő szereket kell használni.  
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1.4 Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2020 címen kialakított 

aloldalt, amelyen keresztül a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos hírek, 

tájékoztatók, feladatok olvashatók, figyelemmel kell kísérni.  

 

 

 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  

 

2.1 Az Iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. (ls. 

koronavirus.gov.hu) Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Az Iskola tájékoztatja a szülőket arról, hogy 

amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

2.2 Az intézményi csoportosulások megelőzése végett a tanév folyamán a reggeli épület előtti 

sorakozók szigorú szabályhoz kötöttek, elhagyjuk az épületben a tantermek előtti sorakozókat. 

A beléptetés az épületbe az iskolába érkezéskor jó idő esetén 7.40-től – ügyeletesek 

felügyeletével az udvari (1) bejáraton át osztályonként, rossz idő esetén folyamatosan történik. 

A két udvari szünetben az osztályok számára külön területeket jelölünk ki, megszámozzuk a 

pályákat. A megszámozott pályákat forgószínpad szerűen használjuk, előre meghatározott napi 

váltással. Így a külső helyszínek fertőtlenítése naponta egyszer történik. Az udvarra érkezést és 

a tantermekbe visszatérést osztályonként csúsztatva, a csengetési rend rugalmas kezelésével 

(osztályokra szabásával) szervezzük meg.   

Az osztályfőnökök feladata felhívni a szülők figyelmét arra, hogy a csoportosulásokat kerüljék 

el a tanulók a tanítás előtt és után is, valamint a szülők egymással is tartsák be a javasolt 

védőtávolságot. 

2.3 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. A 

termekben csak annyi széket helyezünk el, amennyi az osztály létszáma, és a terem teljes 

területén osztjuk el az ülőhelyeket. A szaktantermi rendszert felfüggesztjük, az osztályok saját 

termükben maradnak, amikor csak lehetséges. Más termeket, helyiségeket – az intézményvezető 

által elfogadott teremrend szerint – a következő esetekben használunk: testnevelés (amíg lehet, 

a szabadban tartjuk), bontott csoportok tanórái, hittan-etika, egyéni fejlesztés. A tanítási órákon, 

foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése 

érdekében a tanév indítása előtt át kell vizsgálni, hogy a tantermekben vannak-e a nevelés-
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oktatáshoz nem szükséges tárgyak, bútorok. Amennyiben igen, ezeket a tantermekből ki kell 

vinni és a raktárban elhelyezni. 

2.4 A közösségi terekben (pl. aula) egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható 

legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem lenne betartható, 

mellőzzük a közösségi tér használatát. Meghatározzuk a helyiségek, közösségi terek 

befogadóképességét, erről információs táblákat helyezünk el. (4. sz. melléklet) 

2.5 A csengetési rend a készültség alatt lehetővé teszi, hogy az egyes tanórák az osztályok és 

tanulócsoportok számára csúsztatva kezdődjenek és végződjenek. Az oktatás zavartalansága 

érdekében a készültség alatt lehetőség van a csengetőóra kikapcsolására. Cél, hogy a tanórák 

közötti szünetekben is betarthatók legyenek az intézkedések, és elősegítsük a védőtávolság 

megtartását.  

2.6 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését el kell kerülni. A bontott órák és a 

testnevelés kivételével az osztályok a tanítási nap során saját osztálytermüket használják. A 

csoporttermekben és az öltözőkben az osztályok váltása között felületfertőtlenítést kell végezni. 

Szünetek az iskola épületén belül: az osztályok a saját termükben tartózkodnak, felügyeletet a 

hetesek biztosítják a teremben, pedagógusi és tanulói felügyelet a folyosón van. Probléma esetén 

az egyik hetes jelez a folyosón ügyelő pedagógusnak. Mindkét szinten 2-2 tanulói ügyeletes és 

egy pedagógus ügyeletes tartózkodik. Az egyik tanulói ügyeletes a mosdóhelyiségnél felügyeli 

a védőtávolság betartását, maszkot hord. Az illemhelycsoportok ajtaján tábla jelzi, hogy melyik 

osztályok használhatják. 

2.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren kell megtartani. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető 

el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel kell végezni.  

2.8 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, 

ezért a testnevelés előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen 

az öltözőkben történő csoportosulás.  

2.9 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó 

(pl.: tanévnyitó ünnepség, bál) 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.  
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2.10 A belföldi osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások – a járványügyi előírások 

betartásával – megvalósíthatók.  

2.11 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információk a Köznevelési Regisztrációs és 

Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy e-mailben küldött üzenetekkel jutnak el minden 

szülőhöz.  

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA  

 

3.1 Az intézmény bejáratánál, a torna- és az informatikateremben vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe 

érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a 

kezét. A tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás.  

3.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre 

papírtörlők biztosítása szükséges, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő. 

3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. 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 tanulók kapjanak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A tanulóknak megtanítjuk az úgynevezett 

köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt 

zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  

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 helyiségekben) 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, valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek.  

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni (tanítási időben a tanórák alatt), hogy az a 

tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek 

megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.  
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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.  

3.8 Mesterséges szellőztetés esetén javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli 

természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. A légtechnikai eszközök használatával 

kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza.  

3.9 Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell.  

 

4. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI  

 

4.1 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.  

4.2 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.  

4.3 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.  

4.4 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 biztosítani kell a szappanos kézmosás 

és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori 

szellőztetésről.  

4.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

intézkedési terv „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele 
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szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az 

eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.  

 

5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  

 

5.1 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 immunszuprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén 

időszakára.  

5.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

5.3 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.  

 

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

 

6.1 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/gondviselő 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 járunk el.  

6.2 Az elkülönítő helyiségben a beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk 

használata kötelező.  

6.3 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.  

6.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.  
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6.5 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.  

 

7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN  

7.1 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 az Iskola követi az Oktatási Hivatal honlapján közzétett módszertani ajánlást.  

7.2 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.  

7.3 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.  

7.4 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.  

7.5 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.  

7.6 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést.  
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8. KOMMUNIKÁCIÓ  

8.1 Az Iskola hiteles forrásokból tájékozódik, és ennek fontosságára felhívja az iskola 

közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a 

www.oktatas.hu felületein kell követni.  

8.2 Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztak létre 

(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a 

köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg, az Iskola szükség esetén itt tájékozódik. 

8.3 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott 

és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.  

 

 

LEGITIMÁCIÓ 

 

Az intézkedési tervet a nevelőtestület az 1/2020/08.31 számú határozatával elfogadta. 

 

Nagyvázsony, 2020. augusztus 31. 

 

 

 
Bandiné Dr. Liszt Amália 

intézményvezető 
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1. számú melléklet  

 

A tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok  

A tanítás megkezdése előtti alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és 

felülettisztításon túl a nagytakarítás kiterjed az alábbiakra:  

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;  

- 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 az intézményvezető ellenőrzi.  
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2. számú melléklet  

 

Légtechnika rendszerek helyes használata  

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben 

maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben 

jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.  

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában 

növelhetik a fertőzés kockázatát.  

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag 

a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a 

levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak 

akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.  

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre 

tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:  

• a készüléket úgy állítsák be, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot, (a 

levegőáramot felfele irányítsák),  

• a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek napi többszöri, lehetőleg 

óránkénti intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetést,  

• a készülék beltéri egységének hőcserélője és porszűrője gyakran (súlyosabb 

járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) kerüljön fertőtlenítésre, engedélyezett vírusölő 

hatású szerrel,  

• nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,  

• a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek szűrőjét cseréljék az előírtnál gyakrabban a 

megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés 

forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezzék 

műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),  

• megfelelő hőmérséklet beállítása szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél 

maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).  

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több 

személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri 

levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok 

mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.  



12 
 

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító 

készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak 

a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az 

alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés 

kockázatát a zsúfoltabb belterekben.  

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:  

• használatukkal párhuzamosan folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes 

ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is 

tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón 

keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.  

• a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt szűrőcseréjét végezzék 

gyakrabban (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, 

hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,  

• az UV-C fénnyel (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy 

ózontermelődés-mentesek legyenek, azaz csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú 

ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki a készülékben működő UV fényforrás, mert az 

ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, 

hogy az UV-fény zárt rendszerben működjön, és teljesen fedett legyen a szem- és 

bőrkárosodás elkerülése érdekében,  

• az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a 

hatékonyságot csökkenti,  

• ózontermelő légtisztítók használata ellenjavallt, mivel az ózon káros az egészségre, s 

Magyarországon nem engedélyezett a használata.  
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3. számú melléklet   

 HELYI SZABÁLYOK 

Intézmény látogatása 

• Az Iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az Iskola 

működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

• Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodnak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az Iskolát értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

• Meg kell tennünk a szükséges intézkedéseket a csoportosulások megelőzésére a tanév 

folyamán az intézmény területén.  Ezért a szülők nem léphetnek be az iskola 

épületeibe, nem kísérhetik be a gyerekeket az osztálytermekbe. 

• A szülők a napközis gyermekeket kizárólag az épület előtt várhatják a tanítás 

befejezése után.  

• A bejáratnál kézfertőtlenítés és maszk használata szükséges a megjelenéskor! 

 

Kivétel: 

• 1. osztályos tanulók bekísérése, tanulónként egy szülő az évnyitón és az első 

tanítási héten 

• Hivatalos ügyintézés bejelentkezés alapján 

• Szaktanárokkal előre leegyeztetett időpontban való találkozás 

 

Gyülekező a tanítás előtt 

• Jó idő esetén: 7:40-ig folyamatos gyülekező az iskola udvarán. Minden osztály a saját 

kijelölt helyén tartózkodik, ami forgószínpad-szerűen naponta változik.  

Rossz idő esetén: 7:30-tól gyülekezés nélküli folyamatos beléptetés történik, a tanuló 

az osztálytermében tartózkodhat. 

• 7:30-ig nagyvázsonyi felsős tanuló ne tartózkodjon az iskola udvarán! 

Kivétel: indokolt esetben a szülő előzetesen írásban nyilatkozik, hogy gyermekének 

korábbi ügyeletet kér. 

• Ügyeletesek érkezése: két pedagógus 7:30 (7:10 – buszkíséret miatt egyik pedagógus) 

2 tanuló ügyeletes: 7:30 (bejáratnál) 

2 tanuló ügyeletes: 7:40-7:50 között mosdók (alsó- felső folyosó: távolságtartást 

ellenőrzi) 

• buszosok kísérete: szülői igény szerint 

 

• Sorakozó a pályán osztályonként a megadott sorrendben egymás mellett a járványügyi 

szabályok (távolságtartás: 1,5 m) betartásának megfelelően: 

• 1. osztály 15-ös terem, kísérővel (1. órára jövő pedagógussal vagy ped. 

asszisztenssel) 

• 2. osztály 4-es terem 

• 3. osztály 3-as terem 

• 4. osztály 2-es terem 

• 6. osztály 14-es terem 
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• 5. osztály 13-as terem 

• 7. osztály 12-es terem 

• 8. osztály 11-es terem 

Belépés: osztályonként párosával, bejövetel a pálya felőli bejáratnál kézfertőtlenítés, ill. 

hőmérés után.  

A bejáratnál maszkban: 2 felnőtt és 2 gyerek ügyeletes végzi a beléptetést (hőmérés, kéz- 

fertőtlenítés) 

1-1 gyerek ügyeletes alsó-felső mosdóknál 

Kézfertőtlenítő elhelyezése a bejáratnál, a tornateremben, infóteremben, a tantermekben 

egyaránt. 

Amennyiben lehetséges, a tanulóknak legyen saját kézfertőtlenítőjük, papírzsebkendőjük! 

Legyen náluk maszk, használata nem kötelező, de ajánlott. 

 

Tantermek rendje 

• Az osztálytermekben gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. Minden osztály a 

saját osztálytermében tartózkodik a tanítási nap folyamán. Kivételt képeznek a 

csoportbontások, informatika, hittan és testnevelés. 

 

• 1. osztály 15-ös terem 

• 2. osztály 4-es terem 

• 3. osztály 3-as terem 

• 4. osztály 2-es terem 

• 6. osztály 14-es terem 

• 5. osztály 13-as terem 

• 7. osztály 12-es terem 

• 8. osztály 11-es terem 

 

• Csoportbontások esetében az osztály egyik fele marad az osztálytermében, a másik 

elmegy a könyvtárba, informatika, 17. terembe. 

5. 7. 8. osztály: német nyelv 

7. osztály: matematika, magyar nyelv és irodalom 

5-8. osztály informatika-technika 

1-8.o. etika-hittan 

• Szigorú ülésrend betartására törekszünk. Mindenki minden órán ugyanazon a helyen 

üljön ugyanazzal a padtárssal! Az ülésrendet dokumentáljuk. 

• Testnevelésórára a lányok az öltözőben (higiénikusabb), a fiúk a tanteremben öltöznek. 

A következő órára a másik öltözőt vegyék igénybe! Így az előző órán használt öltöző 

mindig fertőtleníthető. A fiúkat a szaktanár kíséri a tornaterembe, a lányok addig 

csendben az öltözőben várakoznak. 
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A tornateremben található kézfertőtlenítő használata után az eszközök használhatóvá 

válnak. A következő osztály esetében szintén kézfertőtlenítés után használhatóvá 

válnak a tornaszerek. 

• A délutáni vegyes osztályokból álló sportköri foglakozások helyett az osztályoknak 2-2 

testnevelésórát tartunk. Aki külsős helyről hoz igazolást, és kérelmezi a délutáni 

testnevelésórák alól a felmentést, annak nem kell a délutáni testnevelésórákon részt 

venni. 

• A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani, ezért 

mindenki gondoskodjon megfelelő, meleg sportruházatról is! Az órák során mellőzni 

kell a szoros testi kapcsolatot igénylő feladatokat! 

• Informatikaórán szintén kézfertőtlenítés után használhatóvá válnak az eszközök, így 

nem kell 2 óra között fertőtleníteni azokat.  

 

 

Csengetési rend 

3-8. o.   

8:00-8:45 

8.50-9:35 

9:50-10:35 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

12:35-13:20 

1-2. o. 

8:00-8:45 

9.00-9:45 

9:50-10:35 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

12:35-13:20 

Szünetek az iskola épületén belül: az osztályok a saját termükben tartózkodnak, a 

felügyeletet a hetesek biztosítják. Probléma esetén jeleznek az ügyeletes pedagógusnak. A 

folyosókon 1-1 pedagógus felügyel, és 1-1 tanuló ügyeletes segít, a mosdóhelyiségnél 

felügyeli a távolság betartását. Az ügyeletesek maszkot hordjanak! 

 

Szünetrend 

1. szünet: 8:45-8:50   

 

• 1.- 2. osztály tízóraizik az étteremben 

Ha csak néhány tanuló nem kér tízórait, akkor mindenki lemegy tanítói, vagy asszisztensi 

kísérettel az ebédlőbe. 
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       Ha többen kérnek tízórait, asszisztens kísér, tanító marad a tanteremben felügyelni. 

      Kézmosás: 2. osztály ebédlő előtti mosdókban 

1. osztály: 15-ös terem melletti mosdókban 

 

• 3-8. osztályosok a tanteremben tartózkodnak. 

 

2. szünet: 9.35-9:50     

• 3-8. osztály tízóraizik  

 

9:35              

• 3., 4. és 5. osztály indul tízóraizni az ebédlőbe, kísérő: felügyelő asszisztens 

               kézmosás: 3. osztály kezet mos az ebédlő előtt 

                     4. osztály a mozgássérült mosdónál mos kezet 

                     5. osztály a felső folyosó mosdónál mos kezet 

9:40-9:50  

•  6., 7. és 8. osztály tízóraizik az ebédlőben 

                kézmosás: 6. osztály 15-ös terem melletti mosdó 

                        7. osztály felső folyosó mosdói 

                        8. osztály ebédlő előtti, földszinti mosdók 

 

3.szünet: 10:35-10.50 az udvaron tartózkodik mindenki 

10:35  

• 1. és 2. osztály megy az udvarra 

1-2. osztály: esetleg a hátsó ajtón a 4-es és 15-ös teremből 

Kíséret: asszisztensek, ők várják a többi osztályt, míg kiérnek 

10:35  

• 3. - 4. osztály megy az udvarra, tanítói kísérettel a kijáratig 

10:35  

• 5. és 8. osztály tanári kísérettel a kijáratig 

• tanári ügyeletesek váltják az asszisztenseket 

10:38  

• 6. és 7. osztály tanári kísérettel a kijáratig 
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Udvari tartózkodás:  

Minden osztály a saját kijelölt helyén tartózkodik, a helyszín naponta forgószínpad-szerűen 

változik a számok növekvő sorrendjében. 

 

Bejövetel: 

Az osztályok ugyanabban a sorrendben haladnak, ahogy kimentek. 

10:45 

• bejön 1. és 2. osztály oldalt asszisztenssel 

10:45  

• bejön 3. és 4. osztály 

10:48  

• bejön 5-8. osztály, osztályonként, sorakozás után 

 

 

 

4. szünet: 11:35 - 11:45  

• udvaron töltendő ugyanazon szabályok szerint, mint a 3. szünetben 

kivonulás:  

11:35              1. - 2. osztály 

11:35              3. - 4. osztály   

11:35               5. - 8. osztály 

11:40               6. - 7. osztály 

bejövetel: 

11:42               1. - 2. osztály 

11:42               3. - 4. osztály 

11:44               5. - 8. osztály 

11:50              6. - 7. osztály 

 

5. szünet: 12.30-12:35 

• tanteremben tartózkodik mindenki a hetesek és a folyosókon tartózkodó ügyeletesek 

felügyeletével 

 

Ebédlő rendje 

• Osztályonként sorakozó az ebédlő előtt (1,5 méteres távolságot betartva). Lehetőleg 

mindig együtt érkezzenek az ebédlőhöz az egy osztályba járó tanulók! 

• A nem azonos osztályba járó tanulónak be kell tartania a védőtávolságot!  
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• Fel kell jelölni a védőtávolságot! 

• mindig felügyelettel étkezhetnek (tízórai: tanítók, asszisztensek) 

• ugyanahhoz az asztalhoz üljenek mindig 

• kézmosás az osztályoknak kijelölt helyen étkezés előtt és étkezés után is 

• kézfertőtlenítés az éttermen belül is 

• a konyhás személyzet osztja a tálcákra a becsomagolt evőeszközt, kiadagolt ételt 

Ebédeltetés 

• 12:35          3. és 4. osztály ebédel + akinek csak 5 órája van 

• 12:40          1. és 2. osztály ebédel- kísérettel 

• Aki nem ebédel, hazamegy, vagy az udvaron a számára kijelölt helyen tartózkodik. 

Az ebédelésre, ha szükséges, az udvaron várakozunk ügyeletessel 

 

• 5-8. osztály ebédel - pedagógus felügyelettel 

              13:20 5-8.            Pulai hazamenősök ebédelnek, több osztályból 

                                            Távolságtartás, ülésrend 

              13:25                    5. és 6. osztály ebédel 

               13:30                   7. és 8. osztály ebédel 

Ebéd után diákok az épületben felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak! 

Ügyelet a déli időszakban:  

• jó idő esetén: udvaron az aznapi meghatározott helyén felügyelettel  

• rossz idő esetén: a 7. óra helyszínén, ill. tanszobán. 

 

 

Délutáni órák és foglalkozások 

 

• 13:50-ig udvari tartózkodás osztályonként a számukra kijelölt helyen 

              Felügyelet: napközisek, iskolaotthonosok, tanulószobások 3 felnőtt felügyeletével 

                                  Ők figyelnek a többi délutáni foglalkozásra váróra is. 

• Sorakozó: kísérőkkel+ a szaktanárok bekísérik a csoportjaikat 

• Kézfertőtlenítés a bejáratnál 

• 13:50       7. óra + délutáni foglalkozások kezdete 

• 14:35       8. óra + délutáni foglalkozás 

• Öltözők fertőtlenítve vannak, a délutáni testnevelés órákon öltözhetnek fiúk, lányok a 

helyükön. 

Napközi, tanulószoba: 

• Szülők figyelmét felhívni: a járványveszély miatt minél kevesebb gyerek maradjon a 

napköziben és a tanulószobán  

• Uzsonnát viszik magukkal (felelősök) a terembe. Uzsonnázás: 15:00 

• Buszosok:  
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• 15: 20 Öltözés, majd csoportokban kimennek az udvarra 

             1. o. öltözésben segít a takarítónő, addig vár velük az udvaron, míg leér a 

nevelő (15) 

              napközisek indulnak: a 3-as teremből 

              tanulószobások indulnak: 12-es teremből 

• Kíséret két nevelővel: 

15: 25 Pula, Vigántpetend, Kapolcs, Taliándörögd Busz indul: 15:37 

15: 25 Mencshely, Vöröstó, Barnag       Busz indul: 15:40 

 

Felügyelet 

• A nagyvázsonyi 1-8.-os gyerekek szülői kérelemmel 15:25-kor távozhatnak az 

intézményből 

Jó idő esetén: az iskolaotthonos nevelő felügyel 16.00-ig a maradókra 

Akik nem kérnek engedélyt korábbi távozásra vagy 16 óra utáni felügyeletre, azok 

automatikusan 16 óráig tartózkodnak az iskolában. 

Indokolt esetben előzetes írásbeli kérelemre továbbra is biztosítunk 17.00 óráig 

felügyeletet. 

17:00 órakor bezár az iskola, felelősséget nem vállalunk az az iskolában hagyott 

gyermekekért 
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Udvari rend 

Az udvaron lévő helyszíneket forgószínpad szerűen használják naponta váltva az osztályok. 

Minden osztály jegyezze magának a pályahasználati sorrendjét a számozás növekvő 

sorrendjében. 

 

1         -                  

JÁTSZÓTÉR+PING-

PONG ASZTAL 

1 -FUTÓPÁLYA 

3-KÉZIPÁLYA 4-KÉZIPÁLYA 

5-FOCIPÁLYA 

2-  KICSI KOSÁRPÁLYA 6-FOCIPÁLYA 

ISKOLA ÉPÜLETE 

8-  FÜVES 

RÉSZ, 

ASZTAL+PAD 

7-

KOSÁRPÁLYA 

7-

KOSÁRPÁLYA 
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4. számú melléklet   

TERMEK BEFOGADÓKÉPESSÉGE COVID-19 ESETÉN 

TERMEK BEFOGADÓKÉPESSÉGE COVID-19 ESETÉN 

Terem 

száma 

Funkciója Használói Az egy időben bent 

tartózkodók 

engedélyezett 

létszáma 

Fertőtlenítés gyakorisága 

1. csoportterem  csoportbontott órák: 5/1, 7/1, 7/2,8/1, 8/2, magyar 

vagy  

max. 17 fő + 1 

pedagógus 

 órarend függvényében az évfolyamok 

váltásánál 

könyvtár délután a könyvtári látogatók 

2. osztályterem    4.o.   10 fő+ 1 pedagógus   

3.  osztályterem  3.o.   22 fő+ 2 pedagógus   

4.  osztályterem  2.o.   19 fő + 1 pedagógus   

5. elkülönítő   betegek +1 felnőtt (Rajmon Márta vagy Kohlrusz 

Rita) 

 1 pedagógus + 2 

beteg 

 betegek hazaszállítása után 

6. zeneterem   hittanórák, zeneoktatás 4 fő + 1 oktató  órarend függvényében az évfolyamok 

váltásánál 

7.  tornaterem  minden osztály  max. 28 fő + 2 

pedagógus 

  

11.  osztályterem  8.o.  25 fő +1 pedagógus   

12. osztályterem 7.o. 28 fő + 1 pedagógus   

13. osztályterem 5.o. 26 fő + 1 pedagógus   

14. osztályterem 6.o. 20 fő + 2 pedagógus   

15. osztályterem 1.o. 22 fő + 2 pedagógus   
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16. gyógypedagógi

a 

SNI-s tanulók max. 6 fő + 2 

pedagógus 

órarend függvényében az évfolyamok 

váltásánál 

17. csoportterem etika-, hittan- vagy németórák max.  14 fő + 1 

pedagógus 

órarend függvényében az évfolyamok 

váltásánál 

18. informatika   4.o., 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 ev. 

hittanóra 

 max.14 fő +2 

pedagógus 

 órarend függvényében az évfolyamok 

váltásánál 

19. tanári szoba  pedagógusok 3 fő   

belső 

20. tanári szoba  pedagógusok 8 fő   

21. igazgatói iroda igazgató 1fő + 2   

22. iskolatitkár iskolatitkár, igh. , pedagógusok 2 fő + 1   

iroda 

23. alsó folyosó   4 fő   

 lány mosdó 

24. alsó folyosó   4 fő   

fiú mosdó 

25. felső folyosó   4 fő   

 lány mosdó 

26. felső folyosó   4 fő   

fiú mosdó 

27. 15-ös terem  1.       osztályosok 1 fő   

melletti mosdó 

lány 

28. 15-ös terem 1.       osztályosok 1 fő   

melletti mosdó 

fiú 

29.  fiú öltöző   8 fő   
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30. lány öltöző   8 fő   

31. mozgáskorl. 

WC 

  1 fő   

32.  alsó folyosó, 

aula 

2.,3.,4., testnevelés órára menők,  45   

7. o. (öltözik) 

könyvtárba menők, osztálycsoportok 

+ pedagógusok 

33.  felső folyosó 

és 

1.o.+ felső tagozat+ pedagógusok 45   

előtere 

34. tanári folyosó pedagógusok, gyerekek 10   

 


