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HELYI INTÉZKEDÉSI TERV 

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2020-2021. tanév 

 
1. TANÉV ELŐKÉSZÍTÉS – TANÉVKEZDÉS  

 

Az iskola épületében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk. 

A főbejárathoz, illetve a bal oldali bejárathoz szenzoros kézfertőtlenítő adagolókat szereltünk 

fel. 

Az esetleges digitális munkarendre való átállás előkészítése folyamatos. Az iskola az 

intézményi Classroomot fogja használni.  

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 

 

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló látogathatja. 

Kérjük a szülőket, beteg gyermeket ne küldjenek iskolába! 

Az oktatásban - nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt.  

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az osztályfőnököt 

értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés ténye áll fenn.  

Kérjük a Szülőket, hogy gyermeküket csak az iskola kapujáig kísérjék! 

 

A belépés rendje  

 

Alsó tagozat: főbejárat (Az 1. osztályosokat a beszoktatás ideje alatt a tanítók várják.) 

Felső tagozat: bal oldali bejárat 

A szülők csak különösen indokolt esetben léphetnek be az iskolába! Kötelező a szájmaszk 

megfelelő viselete, illetve a bejáratnál elhelyezett szenzoros kézfertőtlenítő használata! 

Kérjük ügyeiket lehetőleg digitális eszközökkel, telefonon intézzék! 

Személyes megjelenést igénylő ügyekben előre egyeztessenek időpontot! 

Kérjük, kerüljék az iskola előtti csoportosulást is! Ennek érdekében a délutáni napközis  

foglalkozás után az alábbi beosztás szerint várják gyermeküket (a pedagógusok a gyermekeket 

odakísérik): 

1. évfolyam: iskola előtti sportpálya – bal oldal 1. a, jobb oldal:1.b osztályok, 

2. évfolyam: iskola előtti utca – bal oldal 2.a, jobb oldal 2.b osztályok, 

3. évfolyam: konyha felőli bejárat, kerékpártároló mellett, 

4. évfolyam: konyha felőli bejárat – konyhai bejárat előtti terület, 

5. évfolyam: főbejárat előtti utca középső része, 

6. évfolyam: konyha felőli bejárat előtti utca rész. 
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Az iskolába érkező tanulók felügyelet mellett 7.30-ig az aulában tartózkodnak. Ezt követően az 

alsósok elfoglalják helyüket osztálytermükben. 

A felső tagozatosok 7.45-kor foglalják el termeiket, addig az aulában tartózkodnak. 

Az osztálytermekben a lehetőségeink szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. 

Törekszünk az osztálytermi oktatásra. Szaktantermi oktatásra, teremváltásra csak a 

legszükségesebb esetben kerül sor: matematika, magyar nyelvtan, idegen nyelvi csoportbontás, 

testnevelés, informatika.  

Bontott csoportnál a kockázat úgy minimalizálható, hogy a teremben az ugyanazon osztályból 

érkező gyermekek ülnek egy csoportban elkülönülten, törekedve a megfelelő távolságtartásra.  

  

2020. szeptember 07-től a közösségi terekben – aula, folyosók, mosdók – a felső tagozatos 

tanulóknak, valamint az intézményi dolgozóknak kötelező a szájmaszk használata! 

A tanulók által viselt maszkról a szülő gondoskodik. 

 

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

Kérjük, hívják fel gyermekük figyelmét, hogy ne adogassanak át egymásnak tárgyakat, 

eszközöket! Amíg az időjárás engedi, folyamatos a termek szellőztetése. Egyéb esetben erre a 

szünetekben kerül sor. 

Teremváltás esetén fertőtlenítjük a tantermi asztalokat. 

A mosdók fertőtlenítése minden szünet után megtörténik. 

 

A személyi higiéné, a csoportosulás elkerülése, a teremváltás szabályainak, az ebédeltetési rend 

betartásának érdekében új csengetési rendet vezettünk be, melyet intézményünk honlapján 

közzé tettünk.  

A levegőző szünetekben a tanulók a számukra kijelölt helyeken tartózkodnak, a kivonulás is 

meghatározott rendben zajlik. 

Azokban a szünetekben, amelyet a tanulók az épületben töltenek, a saját termükben lesznek. 

Arra törekszünk, hogy a csoportosulásokat, az osztályok keveredését elkerüljük. 

 

A testnevelés órákat, amikor és amíg az időjárás engedi, szabad téren tartjuk. Az órák során 

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

el, akkor ezeket állandó partnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. 

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a testnevelés órák 

előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben 

történő csoportosulás. Ennek érdekében még 2 tantermet vontunk be az öltözés biztosítására, 

illetve az alsósók a saját tantermükben öltöznek át. 

 

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak az aktuális járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg. 

A személyes megjelenéssel járó fogadóórák nem kerülnek megszervezésre. Helyette a 

pedagógus, vagy a szülő kezdeményezésére, egyéni ütemezés szerint, előre egyeztetett 

időpontban, vagy digitális formában kerül/het sor a megbeszélésre. 

Az egyéb szükséges információkat a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 

Alaprendszerben (KRÉTA), intézményi honlapon, a Classroomban vagy az osztályok facebook 

csoportjában juttatjuk el Önökhöz. Kérjük, ezek fokozott figyelemmel való kísérését! 
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3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA  

 

Az intézmény fő- és bal oldali bejáratánál vírusölő hatású szenzoros kézfertőtlenítőket 

helyeztünk el, ennek érkezéskor való használatára felhívjuk a tanulók figyelmét. Azokba a 

termekbe, ahol csoportok váltják egymást kézfertőtlenítés után léphetnek be a tanulók.   

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet vagy 

fertőtlenítse a kezét. Felhívjuk a tanulók figyelmét a napközbeni gyakori szappanos kézmosásra 

is. 

A mosdókba papírkéztörlőket helyeztünk ki, pótlása folyamatos. Saját textil törölköző 

használata engedélyezett.  

A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részére részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a figyelmüket az úgynevezett köhögési 

etikettetre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő 

szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse.  

Az iskolában használt játékok, sporteszközök, felületét rendszeresen fertőtlenítjük. 

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. A tantermekben, a folyosókon és a szociális 

helységekben napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk. A fertőtlenítő takarítás során 

kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, 

asztalok, székek, ablakkilincsek, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök 

/billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb./, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) vírusölő 

hatású szerrel fertőtlenítve legyenek.  

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.  

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására. 

Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen. Erre külön 

étkezési beosztási rendet készítettünk. Az éttermi folyosón egyidőben csak egy osztály 

tartózkodhat. A sorban állásnál gondoskodunk a védőtávolság betartásáról. Minden osztály, 

illetve tanuló csoport külön teremben étkezik, időbeosztás szerint. Minden csoport után sor 

kerül az asztalok fertőtlenítésére.  Az evőeszközöket a pedagógus osztja gumikesztyűben. 

Fokozottan figyelünk az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök 

tisztántartására, fertőtlenítésére.  

A tanulók a tízórait a saját tantermükben fogyaszthatnak el.  

Az iskolai büfé működését 2020. szeptember 07-től megszüntetjük. 

Kérjük, gyermekük napközbeni étkezésének biztosítását ennek figyelembe vételével 

szíveskedjenek megoldani! 

 

5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 
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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 tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt 

karantén időszakára. Ennek pontos időtartamáról a szülő köteles tájékoztatni az osztályfőnököt. 

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

A nem egészségügyi okból történő hiányzások igazolása a járványügyi készenléti időszakban 

változatlan, azaz ennek igazolása továbbra is történhet a szülő által (5 nap). 

 

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, 

haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt, akinek a 

figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt 

követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

A beteg gyermek felügyeletét ellátó iskolai személynek kesztyű és FFP2,3 maszk használata 

kötelező, a gyermekre sebészi maszkot adunk. 

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

térhet vissza! Az intézmény azt elfogadja, saját hatáskörben nem bírálhatja felül! 

 

7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

A tavalyi tanévben elrendelt digitális munkarend tapasztalatai alapján az intézményi Classroom 

alkalmazásával, törekedve a valós idejű kommunikációt biztosító órákra, zajlik az oktatás a 

továbbiakban. 

Kapcsolattartás a szülőkkel videokonferencián, vagy egyéb, valós idejű kommunikációt 

lehetővé tevő platform használatával történik. 

Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális 

munkarend, a gyermekfelügyeletet az intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása 

érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a 

gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. A gyermekfelügyelet során a 

gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

Az étkeztetéssel kapcsolatos információkról a honlapunkon tájékozódhat. 

 

Az Intézkedési terv Házirendünk mellékletét képezi.  

Egyes elemei, illetve az aktuális járványügyi helyzet kezelésére hozott új – jogszabályi 

rendelkezéseken alapuló – intézkedések érintik/érinthetik Házirendünk vonatkozó 

pontjait. Ezek az elrendeléstől módosításig, illetve visszavonásig érvényesek.  

 

Szolnok, 2020. szeptember 04. 
 

 

Toldiné Katona Mónika 

Intézményvezető 


