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/HÁZIREND FÜGGELÉKE/
HELYI INTÉZKEDÉSI TERV /2020.09.10. első változat készítésének dátuma/
- Módosítás, kiegészítés: 2020.09.16.
- Módosítás, kiegészítés: 2020.09.25.
- Módosítás, kiegészítés: 2020.09.29. (431/2020. Kormányrendelet alapján)
- Módosítás, kiegészítés: 2021.04.15. a miniszterelnöki bejelentés valamint
A nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.) § (2) bekezdésének c) pontja alapján
- Módosítás, kiegészítés (5.6. oldalon): 24/2021. (VI.2.) EMMI határozat alapján
- Módosítás (2021.11.11.): A 11. 12. oldalon található EMMI rendelet alapján
VIII/454/2021/KOAT
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola
és az
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ajánlása alapján
A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió
állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a
koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.
HELYI INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021. TANÉVBEN A KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével
kerül sor. A módosításról az iskolahasználók tájékoztatást kapnak. A protokoll bevezetéséről
és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a
megvalósítást ellenőrizni.
AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK, EGYÉB
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vegyen részt. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges,
tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A szülők, amennyiben gyermeküknél
tüneteket észlelnek, gondoskodnak gyermekük orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az iskolát
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek vagy
pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi
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karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó
határozatot szükséges bemutatni. (Intézkedési terv módosítása: Prof. Dr. Kassler Miklós
levele alapján 2020.09.02.)
A Korm. 5. § értelmében köznevelési intézmény területére 2020. október 1-jétől kizárólag a
következő személyek léphetnek be és tartózkodhatnak:
a) az ott foglalkoztatott személy (pedagógusok, nevelő- és oktatómunkát közvetlenül
segítő munkakörben alkalmazottak, munkaviszonyban álló dolgozók, ide értve az
iskolai büfében dolgozót is),
b) karbantartási és javítási munkát végzők (ide értve az átadott munkaterületen felújítási,
kivitelezési munkát végzőket is)
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy,
d) a gyermek, tanuló, aki jogviszonyban áll az intézménnyel,
e) a gyermeket, tanulót az intézménybe kísérő, vagy onnan hazakísérő 1 fő nagykorú
személy a testhőmérséklet mérő pontig,
amennyiben az orrot és a szájat folyamatosan elfedő orvosi-, munkavédelmi-, textil-, vagy ás
anyagból készült maszkot szabályosan viseli és a testhőmérséklete nem haladja meg a
meghatározott mértéket (37,8). (2020.09.29.)

Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi
csoportosulások megelőzésére:
Az iskolába lépés szabályai - gyülekezés
a. Alsó tagozat
7:00-7:40 között 1 ügyeletes pedagógus felügyeletével a földszinti aulában
gyülekeznek, majd 7:30-tól az osztálytanítók beviszik a osztályt a tanterembe.
b. Felső tagozat
7:00-7:50 között 1 ügyeletes pedagógus felügyeletével az udvaron gyülekeznek
(rossz idő esetén az aulában, 7:30-tól az osztálytermekben).
Az iskolába való belépés a bejáratoknál „kapuknál” történik. Reggel 7.00-tól 7.30-ig az
intézménybe a főbejárat 3 ajtaján valamint az udvar felőli 3 bejáraton tud mindenki bejönni.
A szülőket kérjük, hogy az iskola kapujáig kísérjék gyermeküket, délután pedig az udvaron
várják őket. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak
használatára mindenki figyelmét felhívjuk. Az intézménybe érkezéskor és távozáskor mindenki
fertőtlenítse a kezét!
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A szülők csak hivatalos és elkerülhetetlen esetekben jöjjenek be az iskola épületébe, előre
egyeztetett időpontban az intézményvezetővel. Ilyenkor kérjük az orrot és szájat eltakaró
védőmaszk viselését!
A nap végén az intézmény elhagyásának szabályai: A tanítás végén a felsősök a főbejárat 3
ajtaján hagyják el az iskolát!
A nagyobb csoportosulás elkerülése érdekében a tanulók hazaengedése lépcsőzetesen
történik. Az alsó tagozatos tanulókat a szülők az iskola udvarán az alábbi időpontok
betartásával vehetik át:





16:00
16:05
16:10
16:15

4. évfolyam
3. évfolyam
2. évfolyam
1. évfolyam

A később érkező szülők gyermeküket 17 órakor vehetik át az udvaron. Ha valaki a szokottól
eltérő időben vinné el adott napon a gyermekét, azt előre jeleznie kell a pedagógusnak.
A kapuknál az adott időben a gyermekek testhőmérséklete alkalomszerűen érintés nélküli
hőmérővel megmérésre kerülhet. Módosítás: 2020.09.25. A kapuknál iskolába lépéskor a
gyermekek testhőmérséklete mindennap érintés nélküli hőmérővel megmérésre kerül. Ha
a gyermek testhőmérséklete meghaladja a 37,8 fokot, vagy ha az átadás előtt ugyan nem
lázas, de erős légúti tüneteket mutat, a tanuló az adott napon nem vehet részt az
oktatásban. Vissza kell térnie otthonába. Ha nap közben rosszul lesz a tanuló, akkor a
titkáriban történik a hőmérséklet mérése és a szülő tájékoztatása. Módosítás: 2020.09.25.
Amennyiben hazaküldés történik az oktatási intézményből, a pontos információáramlás
érdekében hazaadási igazolással, „kilépővel” látjuk el a tanulót, amelyen szerepel a
hazaküldés dátuma és oka. A jogszabály meghatározza, hogy az intézmény területére a
gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személy (szülő, idősebb testvér, stb.) maszk
viselése mellett a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.0
A közösségi terekben lehetőleg egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodjon, hogy
betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Az udvaron csak a kijelölt területeken
tartózkodhatnak az évfolyamok, ügyelet stb. Az épületnek azt a ki- illetve bejáratát
használhatják, melyeket előre kijelöltünk az osztályok és évfolyamok számára. Az intézmény
közösségi tereiben amennyiben a védőtávolság nem tartható be a védőmaszk használata 8
éves korig ajánlott, 8 éves kor fölött kötelező. – mondat módosítása 2020.09.16.
(Tankerületi igazgatói körlevél alapján.) Az intézmény közösségi tereiben, amennyiben a
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védőtávolság nem tartható be, a védőmaszk használata 1-8. osztályig kötelező. Kérjük, hogy
minden tanuló napi szinten maga gondoskodjon a saját védőmaszkjáról, s annak tisztán
tartásáról. A hetesek minden óraközi szünetben szellőztessék ki a tantermeket!
Az osztálytermekben a tanítási órákon, foglalkozásokon a védőmaszk viselése lehetséges, de
nem kötelező, amiről lehetőleg mindenki maga gondoskodjék. A tanórák alatt csak abban az
esetben ajánlott, ha a tanulók több osztályból keverednek az adott tanítási órán.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során
mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető
el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. A
testnevelés órák tekintetében az alábbi rendszabályt vezetjük be.
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben,
ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen
az öltözőkben történő csoportosulás. A pedagógus jelző csengetéskor engedi be öltözni a
tanulókat az öltözőbe. Mire a következő osztály megérkezik, addig az előző osztály már
elhagyja a helyszínt.
A testnevelésórák nagy részét szabad levegőn tartjuk.
A szünetek felvonulási rendjét változtatjuk, és a helyzethez igazítjuk:
Iskolánkban az alsó és felső tagozat elkülönítését időbeli eltolással oldjuk meg.

a. A tanítási órák között - az alsós évfolyamok a 2. 3. szünetekben, a felsős évfolyamok
az 1. 4. és az 5. szünetekben - az időjárástól függően az udvaron tartózkodnak.
b. Az épületnek azt a ki- illetve bejáratát használhatják, melyeket előre kijelöltünk az
osztályok és évfolyamok számára.
Az udvaron nem kötelező a védőmaszk használata, de a termekbe való vonulás során már
igen. A sorakozás utáni vonulás alkalmával az egymás közötti védőtávolság betartására
ösztönözzük a tanulókat.
Napközi csoportok: A 12 napközis csoportunk a délutáni levegőzési időszakban a számukra
kijelölt iskolai, vagy iskolán kívüli helyszínen tartózkodnak. Lehetőségeinkhez mérten az
iskola udvarán bővítjük az erre a célra használható területet.
Iskolai büfé használata:
A tanulók 1,5 m távolságra állnak egyes sorban, egymás háta mögött, a kijelölt zöld sávtól
kezdve. Lehetőség szerint védőmaszkot viseljenek a vásárló diákok. A büfésben dolgozó
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alkalmazott előrecsomagolt szendvicset, péksüteményt ad a tanuló kezébe, a büfés kiszolgáló
kesztyűt és orrot, szájat eltakaró maszkot visel.
Rendezvényeink 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,
el kell kerülni a csoportok keveredését.

A második félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével
járó rendezvények megszervezését körültekintően, a járványügyi szabályok betartásával
szervezzük meg.
Az egy napos osztálykirándulások/tanulmányi kirándulások megszervezhetők.
Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és
Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs
rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz. A szülők személyes
megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett
tartjuk meg. Ebben az esetben is ajánlott a védőmaszk viselése, kézfertőtlenítés, stb. A
járványügyi helyzet negatív változása esetén online szülői értekezlet tartása javasolt.
TANÉVZÁRÓ FORGATÓKÖNYVE (Kiegészítés: 2021.06.02.)
A tanévzáró a Tanév rendje alapján 2021. június 21-én hétfőn lesz az iskola udvarán. A
rendkívüli helyzetet figyelembe kell vennünk és be kell tartanunk az előírásokat.
Körültekintően fogjuk megszervezni a bizonyítványok kiadásának napját. Az alsó tagozatnak
időpontot adunk, a felső tagozatnak pedig időszakot.
Célszerű a bejövetelkor az épület főbejáratát, elmenetelkor pedig a hátsó udvari kijáratát
használni a torlódások elkerülése érdekében. A résztvevők és meghívottak orrot és szájat
elfedő maszkot kell viseljenek, kivéve: 6 év alattiak.
Délelőtt a felső tagozatos tanulók évfolyam szinten veszik át a bizonyítványokat az
osztályfőnököktől az udvaron a kijelölt helyen az alábbiak szerint:
9:00-tól 9:30-ig folyamatosan jönnek az 5. évfolyamos tanulók a bizonyítványt átvenni,
9:30-tól 10:00-ig a 6. évfolyamosok, 10:00-től 10:30-ig a 7. évfolyamosok, 10:30-tól 11:00–ig
pedig a 8. évfolyamos diákok.
Délután az alsó tagozatos tanulók veszik át a bizonyítványokat az udvaron a kijelölt helyen az
osztályfőnököktől, természetesen a napköziben tanító pedagógusok is jelen vannak.
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3-4. évfolyam osztályai (2 fő kísérő jöhet családonként): 15:00 órára érkezik névsor szerint az
osztály első fele, 15:30-ra névsor szerint az osztály második fele.
1-2. évfolyam osztályai (2 fő kísérő jöhet családonként): 16:00 órára érkezik névsor szerint az
osztály első fele, 16:30-ra névsor szerint az osztály második fele. Reméljük, az időjárás is
kedvező lesz számunkra.
BALLAGÁS (Kiegészítés: 2021.06.02.)
Kérjük a szülők és a tanulóink megértését, szeretnénk, ha a szabályok betartása mellett
biztonságos keretek között ballaghatnának el diákjaink.
Információk: A tömeget el kell kerülnünk, ezért két részben szervezzük meg a búcsúztatót,
melynek megtartására az udvaron, a szabad levegőn van lehetőségünk. A résztvevők és
meghívottak orrot és szájat elfedő maszkot kell viseljenek, kivéve: 6 év alattiak, a ballagók, a
ballagási rendezvényen fellépők.
Időpont: 2021. június 12-én szombaton 9:00 órakor kezdődik a 8.a, a 8.b, és a 8.d osztály;
majd 11:00 órakor a 8.c és 8.e osztály búcsúztatója. A tanulók osztályonként az iskola
épületében találkoznak egymással és az osztályfőnökkel a kijelölt földszinti termekben. Az első
térköves udvaron lesz maga az ünnepség, ahol a megfelelő távolság betartásával gyülekeznek
a szülők. Családonként 3 fő részvételére van lehetőség. A 8.a, a 8.b és 8.d osztály búcsúztatója
után legyenek szívesek az iskola hátsó kapuján elhagyni az épületet, elkerülve a torlódást,
hiszen az iskola főbejáratán közben érkezik a 8.c és 8.e osztály.
A további részleteket megbeszélik az osztályfőnökök a tanulókkal. Bízunk abban, hogy az
időjárás is kedvező lesz számunkra.
Hivatalos ügyek intézése:
Ha a szülő hivatalos ügyet kíván intézni az iskolában és az személyes megjelenést kíván:





akkor lehetőleg jelentkezzen be előre telefonon és kérjen időpontot
ha ez nem telefonon történik, akkor is csak a portáig jöjjön be az
iskolába, lehetőség szerint belépéskor viseljen szájat és orrot eltakaró
védő maszkot és fertőtlenítse a kezét, így kérjen időpontot vagyis
jelentkezzen be
a portás rögzíteni fogja, hogy ki és mikor lépett be az intézménybe,
illetve kit és mikor engedett tovább a bejáratnál ügyintézés céljából, az
esetleges visszakövetés miatt

CÉLUNK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára
mindenki figyelmét felhívjuk. Az intézménybe érkezéskor és távozáskor mindenki fertőtlenítse
a kezét!
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A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítjük ki. Kiemelt figyelmet kell
fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására, betartatására.
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.
A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét
ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő
védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
A tanórák alatt a takarító személyzet elvégzi a mosdók, ajtókilincsek fertőtlenítését.
A szünetekben sűrűbb fertőtlenítés ajánlott a „vándorlásban” résztvevő
szaktantermekben.
A személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást az első nap az osztályfőnököktől. A
gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, étkezés előtt és után kiemelt
figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy
kézfertőtlenítésére.
Az étkeztetést végző pedagógusok számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert
kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.
A csoportok biztonságos étkezése érdekében a csoportok számára idősávot dolgoztunk
ki, elnyújtott időintervallumban bonyolítjuk le az ebédeltetést, amelynek betartását a
pedagógus felügyeli (szakaszos, időben elkülönített, osztályonkénti/csoportonkénti
ebédeltetés). Az ebédlő előtt - sorban állás esetén - a védőtávolság betartására
odafigyelünk. Az ebédeltető pedagógus számára ajánlott az ebédlőben a védőmaszk
használata.
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Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására,
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények
biztosításával kiváltani használatukat. Iskolánkban előre csomagolt evőeszközöket
kapnak a tanulók a tálcájukra.

KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A szülőnek az osztályfőnök felé jelezni kell, ha külföldről érkezett haza a tanuló és/vagy
családja. Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a
határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezett, akkor azt kérjük szigorúan
betartani. Ezt az információt minél hamarabb jelezze a kolléga az iskolavezetés irányába. Ezt
az információt is kérjük bizalmasan kezelni!

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
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.
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.
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.
TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
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 immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell
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tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá - ha a tanuló hatósági karanténba kerül
- az előírt karantén időszaka.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
A gyermek, 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.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben
nem bírálhatja felül.
Módosítás: 2020.09.25. Nem kérhet az oktatási/nevelési intézmény a szülőktől egyéb
orvosi zárójelentést, szakorvosi leletet, COVID-19 teszt eredményt, vagy más GDPRérzékeny személyes adatot tartalmazó dokumentumot hiányzás igazolása céljából. Orvosi
igazolás kiállítására a továbbiakban is kizárólag betegség miatt kerülhet sor. Az orvosi
igazolást az intézménynek el kell fogadnia, saját hatáskörben azt nem bírálhatja felül.
Módosítás: 2020.09.25. A COVID-19 fertőzéssel kapcsolatosan aktuális járványügyi
intézkedéseket a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020.09.21-én kiadott eljárásrendje
határozza meg. Ennek megfelelően a házi gyermekorvos számára a COVID-19 gyanús
páciensek esetében 10 napos otthoni elkülönítés elrendelése és a gyermek állapotának
nyomon követése kötelező feladat, egyéb vizsgálat, vagy tevékenység nem.
Módosítás: 2021.04.15. 2021. április 19. napjától az általános iskola 1-4. évfolyamai
rendes munkarendben működnek, ezek az évfolyamok tehát hétfőtől ismét jelenléti
oktatásban vesznek részt. Az általános iskolák 5-8. évfolyamai 2021. május 10-ig
továbbra is tantermen kívüli digitális munkarendben vesznek részt az oktatásban.
A nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.) § (2) bekezdésének c) pontja értelmében az
intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradás igazoltnak
tekintésére.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
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.
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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 járjanak el.
Iskolánkban az elkülönítő helyiség az egészségügyi szoba az I. emeleten található.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és védőmaszk használata
kötelező!
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.
A szülő a tanítási idő alatt legyen telefonon elérhető, hogy tudjuk értesíteni, ha
gyermekén az iskolában betegség tüneteit észleljük. Ebben az esetben a szülő
haladéktalanul köteles a tüneteket mutató gyermek hazautazásáról gondoskodni.

A Helyi intézkedési tervünket, időnként felülvizsgáljuk. A napi tapasztalatok valamint a törvényi
változások alapján a változtatás jogát fenntartjuk.

Kérjük a Szülők együttműködését a helyi protokoll megvalósítása során.
Kecskemét, 2020. szeptember 10. (1. változat készítés dátuma)
Módosítva, kiegészítve: 2020.09.16.
Módosítva, kiegészítve: 2020.09.25.
Módosítva, kiegészítve: 2020.09.29.+Hazaadási igazolás
Módosítva, kiegészítve: 2021.04.15.+Kérelem hiányzáshoz
Módosítva, kiegészítve: 2021.06.02.
Módosítva: 2021.10.18.

Kecskemét, 2021. október 18.
Lovrity Sándorné
intézményvezető
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EMMI rendelet alapján VIII/454/2021/KOAT iktatószámmal

Intézményi eljárásrend a járványügyi készenlét idejére
Módosítás: 2021. november 11.
A koronavírus helyzetre való tekintettel az alábbiakról szeretnénk a Szülőket tájékoztatni.
A kiadott protokoll annak módosításáig, vagy visszavonásáig marad érvényben.
A protokoll érvénybe lépésének ideje: 2021. november 11.
Az eljárásrend az Emberi Erőforrások Minisztere VIII/454/2021/KOAT iktatószámú
„Védekezés a köznevelési intézményekben” levele alapján készült.
A köznevelési intézményekben, így iskolánkban is továbbra is figyelmet fordítunk az alapvető
egészségvédelmi szabályokra. Ennek érdekében a módosított Intézkedési Terv ajánlásait
javasoljuk továbbra is alkalmazni a tanítási évben, az alábbiak figyelembe vételével:
A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodnak
gyermekük orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Az iskolai hiányzások kapcsolatban érvényes, hogy az intézményvezető alapos indok esetén a
tanulói távolmaradást igazoltnak tekinti. A tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel,
általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő
automatikusan alapos indoknak. Minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre
jogosult intézményvezető a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében
aktuálisan mérlegeli és időszakonként felülvizsgálja
A döntés során elsődlegesen mérlegeli, hogy:
 az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló
megfertőződésének reális veszélye;
 a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda- és hazajutása során mennyire
biztosított a fertőzés megelőzése;
 az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy
háztartásban élő személyekre;
 a tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az iskolába
járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben;
 a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való
távolmaradás alatt.

Az iskolába lépés és ott tartózkodás szabályai:
 Kizárólag egészséges, tünetmentes gyermek jöjjön iskolába!
 Az intézménybe lépéskor továbbra is kötelező a kézfertőtlenítés, hőmérsékletmérés.
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Saját hatáskörömnél fogva elrendelt vezetői rendelkezés, hogy a közösségi tereken
2021. 11. 11-től a védőmaszk használata kötelező.
A közösségi terekben fontos a védőtávolság betartása, különösen fontos a
folyosókon, a mosdókban, az ebédlőben, illetve az öltözőkben is.
Szülő, kísérő nem léphet az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével,
illetve kifejezetten a szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.
Ilyenkor kérjük az orrot és szájat eltakaró védőmaszk viselését!
A helyiségekben biztosítani kell a folyamatos szellőztetést.
A szünetek után a mosdókban takarítást kell végezni. A kézzel gyakran érintett
felületeket (kilincsek, korlátok, csapok, kapcsolók fűtéscsövek) fertőtleníteni kell.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Gyermek esetén a szülő/gondviselő
értesítéséről 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 járjanak el.
Az a gyermek, tanuló, aki bármely betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos
igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába.
A nagyobb iskolai rendezvények szervezését, beleértve a beiskolázási programokat is,
2021. december 31-ig felfüggesztem. A decemberi fogadóórák a pedagógussal való
előzetes telefonon történő egyeztetés alapján lehetségesek. A szülő az iskola épületében
köteles védőmaszkot viselni, a protokoll szabályait betartani.
Az intézményi protokoll intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek.
Kecskemét, 2021. november 11.

Köszönjük az eddigi együttműködésüket!
Üdvözlettel: Lovrity Sándorné intézményvezető
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Hazaadási igazolás
Gyermek/Tanuló neve: ................................................................................................
Születési ideje: .............................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................
TAJ száma: ...................................................................................................................
Hazaküldés indoka (betegségre utaló tünetek, panaszok):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Hazaküldés dátuma: ......................................

…………………………….
osztályfőnök
aláírása

p.h.

……………………………………
Intézményvezető
aláírása

…………………………….
szülő
aláírása

SZÜLŐI KÉRELEM (Szülőknek kiküldve)
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