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EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK 

A legfontosabb intézkedéseket tartalmazó összefoglaló az EMMI 2020. augusztus 17-én kiadott Intéz-

kedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkal-

mazandó eljárásrendről című kiadványa és Kásler Miklós miniszter 2021. augusztus 25-ei tájékoztató 

levele alapján készült. 

(https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koz-

nevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf) 
 

1. Az iskola látogatása, az épületben való tartózkodás rendje  

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban, illetve az 

intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben a szülők 

gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodniuk kell a gyermek orvosi vizsgálatáról. Amennyiben a 

tanuló vagy családtagja tünetes, vagy teszt eredményére vár, vagy karanténban tartózkodik, az oktatás 

intézményt semmiképpen sem látogathatja. 

Javasoljuk, hogy a rendszeres kézmosás és -fertőtlenítés a tanulók körében ezután is rendszeres legyen. 

A menzát az első nagyszünetben (11.40–12.05) a 9. és 12., a második nagyszünetben (12.50–13.15) a 

10. és 11. évfolyamos tanulók látogathatják, és fontosnak tartjuk, hogy az asztaloknál az osztálytársak 

egy társaságban foglaljanak helyet. A tanulók az intézmény területét nem hagyhatják el, ezért kérjük, 

hogy a számukra szükséges élelmiszerrel, itallal jöjjenek reggel iskolába, vagy a – reményeink szerint 

hamarosan újranyitható – büfében gondoskodhatnak erről. 

 

A szájat és orrot eltakaró maszk viselése a zárt közösségi terekben (folyosók, átrium, az előadótermek 

előterei) mindenki számára kötelező. A naponkénti járványügyi helyzet függvényében mindenki maga 

mérlegelje a szájat és orrot eltakaró maszk folyamatos viselését, de ezt az iskolavezetés a 4. hullám 

emelkedő tendenciája miatt nyomatékosan ajánlja! Kérjük, hogy diákok, tanárok, nem pedagógus dol-

gozók, tanárjelöltek, szülők és vendégek lehetőség szerint maszkban tartózkodjanak az intézmény zárt 

területein. Természetesen a maszkot az étkezések idején le lehet venni. Ha valaki elfelejtett maszkot 

hozni magával, a portán tud vételezni. Mosdóhasználat után a kihelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő 

folyékony szappannal kezet kell mosni. 

Szülők, vendégek és bérlők belépéskor felszólítás nélkül a portás ablaka előtt bemutatják védettségi 

igazolványukat. Annak hiányában az épület nem látogatható, az iskola programjain való részvétel szi-

gorúan tilos. 

A főbejárat előtt, a folyosókon, az átriumban és más közösségi terekben feltétlenül el kell kerülni a 

csoportosulást. Törekedjünk folyamatosan a másfél méteres védőtávolság meglétére. 

Mindannyian fokozottan ügyelni fogunk az intézmény tisztaságára, és ezt tanulóinktól is elvárjuk. 

 

2. Testnevelésórák: Tanulóink testnevelésórára a kocsibejáraton keresztül menjenek, és ott is térjenek 

vissza. Az öltözőkben kialakuló csoportosulás elkerülése érdekében kövessék a testnevelőtanárok uta-

sításait. Az órák később kezdődnek és korábban fejeződnek be, hogy az öltöző és mosdó használata 

során ne alakuljon ki tumultuózus helyzet. A tornacsarnokban folyamatosan szellőztetünk, jó idő esetén 

a foglalkozások egy részét a szabad térben szervezzük. 

 

3. Tanórák: Az ablakokat lehetőség szerint mindig nyitva tartjuk. Hideg időjárás esetén kérjük, hogy 

meleg ruhát viseljenek a tanulók és a pedagógusok. Fakultációs foglalkozásokon és nyelvi sávokon a 

tanulók osztályonként egy csoportokban foglaljanak helyet a teremben. Kérjük, hogyha az időjárás le-

hetővé ezt teszi, az óraközi szüneteket a belső udvaron, illetve jól szellőztetett épületrészekben töltsék 

a tanulók. 

 

4. Rendezvények: tanórán kívüli programokra az iskolai rendszabályok érvényesek. Osztálykirándulá-

sokat csak belföldön szervezünk. 

 

5. A tanulók hiányzása, távolmaradási engedély: 

Indokolt esetben a szülő (nagykorú tanulónak saját) kérelmére az igazgató alapos mérlegelés esetén 

engedélyezheti az iskolától való távolmaradást a tanév egy meghatározott időszakára (maximum egy 

hónapig). Az így igazoltan otthon tartózkodó tanuló számára a szaktanárok a tananyagban való haladás 

menetét jelzik az elektronikus naplóban. További tanulmányait egyedül folytatja, számára – a beteg 

vagy kikérővel hiányzókhoz hasonlóan – digitális úton, otthon elvégezhető feladatokat (házi feladat, az 
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órai anyag reprodukciója, projektmunka, online dolgozat stb.) előírni még saját kérelmére sem lehetsé-

ges. Amennyiben a tanuló hiányzása eléri a 250 tanórát, és emiatt teljesítménye nem értékelhető, a ne-

velőtestület döntése értelmében osztályozóvizsgára kötelezhető. Az otthon maradó tanuló a 

számonkérések jelenléti teljesítése céljából bármikor megjelenhet a tanórán, de a távolmaradási enge-

dély nem használható fel úgy, hogy a tanuló egyes órákat látogat, egyes órákat pedig elkerül. A jelenléti 

számonkérés során szerzett érdemjegy ugyanolyan értékű, mint a nem hiányzó tanulóké, tehát a tanuló 

számára kedvezőtlen eredmény esetén nem hivatkozhat az otthonlétre. A távolmaradási engedély saját 

belátás alapján bármikor felfüggeszthető, de ez az összes tanóra újbóli látogatását jelenti. A felfüggesz-

tés szándékát a szülő (nagykorú tanuló) előzetesen kérelemben kezdeményezheti, és arról az igazgató 

határozatot hoz. 

Igazolt hiányzásnak tekintjük, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén 

időszakára. Orvosilag igazolt allergiás betegek tüneteik mellett (köhögés/tüsszögés) is látogathatják az 

iskolát. 

Az iskolában észlelt fertőzés esetén a korábbi szabályok érvényesek: a tanulót azonnal elkülönítjük, 

egyúttal értesítjük az iskolaorvost/védőnőt, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Ha a tünetek alapján az iskolaorvos úgy dönt, hogy a gyermek nem tartózkodhat közösségben, a szülőket 

értesítjük, és megbeszéljük velük a gyermek iskolából való távozásának módját. 

 


