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Belépés az intézménybe: 

Az iskolába érkezéskor szúrópróba-szerűen digitális lázmérés történik. 

A tanulók kézfertőtlenítés után léphetnek be a főbejáraton, ügyelve az1-1,5 m távolság tartására. 

Szülő csak előre egyeztetett időpont esetén léphet be az épületbe a protokoll betartásával, maszkkal. 

 Az első tanítási napon/vagy azt megelőzően leadják a külföldi tartózkodással kapcsolatos 

kitöltött nyilatkozatot az osztályfőnöknek vagy e-mailes formában megküldik az 

intézménynek. 

 A portás maszkban fogadja a tanulókat a főbejáratnál. 

 A diákok a legrövidebb úton mennek át az iskola udvarára. 

 A tanulóknak külön gyülekezőhelyeket jelöltünk ki. 

 Az alsó tagozatosok a térköves részen távolságtartással várják a ¾ 8-as bevonulást. 

 A felsősök a futókörrel körülvett sportpályán várakoznak. 

 A testnevelés órára készülők a belső udvarrészen tartózkodnak. 

 A bevonulás is ennek megfelelően 3 különböző bejáraton át történik. 

Szünetek/étkezések rendje: 

A szünetek rendjét is módosítottuk: egy időben nem tartózkodnak a szünetek alatt az alsós és felsős 

tanulók sem az épületben, sem az udvaron. A bevonulás osztályonként történik (alsós és felsős 

szünet esetén is): a felsősök a hátsó ajtón át jönnek be, az alsósok a konténer felöli ajtón át. 

 Az első tanóra utáni szünetben az alsósok tízóraiznak az ebédlőben (3-4. évfolyam beosztás 

szerint) és az 1-2.évfolyam a tantermekben. A felsősök ekkor az udvaron levegőznek. A 

büfénél a 3-4. évfolyamosok a távolság betartásával állhatnak sorban (csak előre csomagolt 

ételek lesznek árusítva) 

 A második szünetben a felsősök a tanteremben tízóraiznak, az alsósok levegőznek. A büfénél 

a távolság betartásával állhatnak sorban, ahol csak előre csomagolt ételek lesznek árusítva. 

Aki kap tízórait, az az ebédlőben veszi át.(5. évfolyam) 

 A harmadik szünetet az alsósok a termeikben töltik. A felsősök az udvaron tartózkodnak. 

 A büfét az 1. és 2. évfolyamosok nem vehetik igénybe. 

 A 4. szünetben az alsósok a térköves udvaron levegőznek, az ebédeltetésre be nem osztott 

felsősök a futókörön és a kézilabda pályán tartózkodnak. 

 Az 5. szünetben azok az alsósok, akiknek nincs több órájuk, a napközis kollégával a 

tanteremben vagy a hátsó játszótéren várakoznak, levegőznek az ebédelésig, ami az 

eddigieknek megfelelően beosztással történik. A már előző szünetben megebédelt, illetve a 



még be nem osztott felsősök a futókörön és a kézilabda pályán tartózkodnak. Tantermek 

használata: 

 A diákok, akiknek már nincs több órájuk, korrepetálásuk, szakkörük, utolsó óra után a 

főbejáraton keresztül távoznak. 

 Az ebédlőben a beosztás alapján érkező diákok az eljárásrend étkezésre vonatkozó 

előírásoknak megfelelően ebédelnek. 

 A tantermek fertőtlenítését délelőtt és délután két takarító látja el: teremcsere esetén a 

padokat, székeket, kilincseket, csaptelepeket fertőtlenítik. 

 A napközis csoportok homogének, így könnyebb a távolságtartás biztosítása. Az előző 

évekhez hasonlóan a saját tantermükben kerülnek elhelyezésre. 

 A tantermekben a pedagógusok gondoskodnak a használt számítógépek tisztításáról. 

 A szellőztetést főleg az ablakok kinyitásával oldjuk meg. Klímáink tiszták, használhatóak. 

 Az informatika tanteremben a számítógépek fertőtlenítése minden csoport után a 

rendszergazda feladata lesz. Tanórai tablet használat után azok fertőtlenítésre kerülnek. 

 A testnevelés órákról időben kiengedik a gyermekeket a testnevelők, így zökkenőmentesen 

tudják a pedagógiai asszisztensek/ takarítók fertőtleníteni a következő csoportoknak az 

öltözőket. Az érkező és távozó csoportok nem találkoznak egymással. 

 A tanítási órák alatt a takarítók fertőtlenítik a mosdókat, a tantermek kilincseit, a folyosókat. 

A mosdókban folyékony szappan és kéztörlő biztosítása folyamatos. A bejárati részt, a büfé 

környékét a portás és a büfés fertőtleníti. 

Egyéb intézkedések a járványügyi kockázat csökkentésére: 

 Tanévkezdés előtt megtörtént a klímák tisztítása. 

 Az iskola teljes körű nagytakarítása is befejeződött. 

 Az iskola védőnője heti 3 nap tartózkodik az iskolában. Az első tanítási napon minden felsős 

osztályban, a második napon minden alsós csoportban tájékoztatót tart az előírásokkal 

kapcsolatban. Az eljárásrendben előírtaknak megfelelő járványügyi előírások betartásával 

pótolják az elmaradt oltásokat, elvégzik az idei kötelező oltásokat. 

 Minden tanteremben folyékony szappan, kéztörlő, papírzsebkendő kerül elhelyezésre. 

 Amennyiben a 1,5 m-es távolságtartás a közösségi terekben nem megoldott, ott a maszk 

használata kötelező. 

 Szülői értekezletek: az épület eltérő részein lesznek megtartva, több napra elosztva. A szülők 

csak maszkban léphetnek be az épületbe. 

 Az iskolai műsorokat, az okt.6-ait és az október 23-ait rádiós műsorként a saját termeikben 

hallgatják meg a tanulók. 

 Csak a csoportbontások és a kémia órák során lesz teremcsere. 

 Elkülönítésre kijelölt hely: a szaletli. Rosszullét, fertőzés gyanúja esetén az előírásoknak 

megfelelően járunk el. 


