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Iskolai protokoll a járványügyi helyzet ideje alatt 

 

• Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és a  nevelésben 

csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  

• Kérjük a Szülőket, csak egészséges gyereket indítsanak el 

iskolába. 

• Ha az iskolában a gyermek betegségre utaló tüneteket mutat, a 

szülőt értesítjük, hogy mielőbb orvoshoz vigye a gyermeket.  

• A beteg gyereket - helyi protokoll szerint - izolációs helyiségbe 

kísérjük, amíg a szülő meg nem érkezik.  

• 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 jöhet újra iskolánkba.  

• Ünnepségeinket, rendezvényeinket későbbre, tavaszra 

halasztjuk.  

• BKK-járattal megközelíthető programokat nem szervezünk, 

átmenetileg. 

• Az úszásoktatás átmenetileg elmarad. 



• Az iskolai fogászat, szűrés átmenetileg elmarad. 

• Énekórákon a gyerekek zeneelméletet és zenetörténetet 

tanulnak, éneklés helyett. 

• Terembérlők visszavonásig nem használják a tornatermet, a 

műfüves pályát.  

• Iskolába szülő csak intézményvezetői engedéllyel jöhet be. 

• Szülő, idegen nem jöhet be az iskolába, csak a kapuig lehet 

kísérni a gyerekeket. 

• A bejárati kapu valamennyi szárnyát nyitva hagyjuk, csak a 

diákok és az iskolai dolgozók számára. 

• A napközis csoportokat 16 óra után sávokban engedjük ki 

iskolánkból. 

• Az iskolába érkezéskor, folyosókon, aulában a maszk használata 

erősen ajánlott. 

• Az alsósok és a felsősök reggel külön, kijelölt bejárati ajtókat  

használnak. 

• Tanórán nem kell maszkot viselni. A 2 méteres távolságot 

kötelező betartani.  

• Az iskolába érkezőknek kötelező a kézfertőtlenítő használata. 

• A bejárat melletti érintésmentes kézfertőtlenítőt óránként 

kérjük használni minden iskolai dolgozónak, diáknak. 

• Énekkari próbákat nem lehet tartani. 

• A sportköri foglalkozások átmenetileg szünetelnek. 

• A tornaórákat lehetőség szerint a szabadban, az iskolaudvaron 

tartjuk. 



• Az órákra csak homogén osztályok mehetnek. 

• Karantént, digitális tanrendet nem rendelhet el az intézmény 

vezetője, sem a pedagógus, sem az iskolaorvos.  

• Kerüljük az iskolában és az iskolán kívül is a csoportosulást.  

• Kérjük a szülőket, az iskola előtt ne gyülekezzenek. 

• Kérdés esetén írjanak, hívjanak minket, hogy segíthessünk.  

• Ha változik a tantermi oktatás, a KRÉTÁ-ban értesítjük a 

szülőket/gondviselőket/tanulókat. 

• A digitális oktatásra átállás rendjét a Digitális házirendünk 

tartalmazza. A Házirendet elküldtük a szülőknek a Szüsze-

elnökön keresztül. 

• A fertőtlenítő takarítást napközben szervezetten és 

folyamatosan ellátjuk, takarítási naplót vezetünk. Délután 

takarítócég gondoskodik a takarításról. 

• Kérjük, a gyerekeknél legyen a saját személyi higiéniáját 

biztosító egészségügyi csomag. 

• A tantermekbe elhelyeztünk virucid kézfertőtlenítőket.  

• A mosdókba papírtörölközőket helyezünk ki, folyamatos 

pótlással, valamint vírusölő folyékony kézmosót. 

• Az iskola területén demonstrációs pontokon jelöljük a helyes 

kézmosás szabályait és a maszkviselésre felszólítást. 
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