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Jelen dokumentum az iskolai Házirend kiegészítésének minősül, és kiadásától újabb módosításig 

vagy az intézményvezető általi visszavonásig érvényes.  

A módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 

kerül sor. 

 

Tájékoztatás a köznevelési intézményekben alkalmazandó új járványügyi eljárásrendről 

 Amennyiben egy iskolai tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, a fertőzött 

tanuló a járványügyi protokollnak megfelelően 7 nap karanténba kerül. Ez csak akkor 

kerülhet megszüntetésre, ha a beteg legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei 

megszűntek. 

 A COVID-19 betegséggel érintett osztályokban, tanulócsoportokban az oltott tanulók 

számára folytatódik a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás. 

 A fertőzött kontaktszemélynek minősülő, nem oltott tanulók az utolsó kontaktnaphoz 

képest 5 napra kerülnek karanténba. Számukra ezen idő alatt az intézmény gondoskodik 

az előrehaladáshoz szükséges információk megküldéséről a KRÉTA és a Googlmeet 

felületein keresztül. 

 Azok a tanulók, akik a fertőzött tanulóval érintkeztek, és nem védettek az NNK határozata 

alapján karanténba kerülnek. 

 Azokban az osztályokban, ahol a tanulók egy része a fentiek miatt átmenetileg nem vehet 

részt a jelenléti oktatásban, lehetőségeinkhez mérten megszervezzük az oktatást úgy, 

hogy az otthon lévő tanulók online módon bekapcsolódhassanak a tanórákba. Ennek 

módjáról minden egyes esetben az osztályfőnök - a helyben szokásos módon - ad 

tájékoztatást. 

 Egész osztályra bevezetett tanügyi intézkedésre (rendkívüli tanítási szünet) csak 

rendkívül indokolt esetben kerülhet sor, tekintettel arra, hogy 5 év felett minden tanuló 

élhet az oltás felvételével. Rendkívüli szünetet továbbra is az Oktatási Hivatal rendelhet 

el. 

 Egész osztályra vonatkozóan az Operatív Törzs nem rendel el tantermen kívüli, digitális 

munkarendet, így az intézmény saját hatáskörben, a fentieknek megfelelően jár el. 

 

 

 



Mulasztásokkal összefüggő igazolások kezelése 

 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. 

 A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük, és értesítjük 

a törvényes képviselőt. Kérjük, hogy az értesítés után azonnal vigyék haza gyermeküket.  

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a tanulónak koronavírus-gyanúja vagy igazolt 

fertőzése van. 

 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. §. (2) bekezdés c) pontja értelmében az 

intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak 

tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is. Ugyanakkor 

a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általános, előre meg nem határozott 

időtartamra történő szülői igazolása automatikusan nem tekintendő alapos indoknak.  

 A döntés során mérlegelendő, hogy az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, 

fennáll-e a tanuló megfertőződésének reális esélye; a tanulónak az iskolában való 

jelenléte során mennyire biztosított a fertőzés megelőzése; az esetleges megfertőződésnek 

milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy háztartásban élő személyekre. 

 Az intézményvezető döntést csak határozott időtartamra hoz. 

 Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére 

előírt karantén időszakára. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által 

kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozat az érvényes. 

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 

 A tanulók távolmaradásával kapcsolatos további szabályozást iskolánk házirendje 

határozza meg.   Ennek értelmében, ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a 

mulasztás igazolatlan.  

 Az igazolatlan mulasztásokat továbbra is jelezzük a törvényben meghatározott 

szabályozásnak megfelelően. 

 

Iskolai benntartózkodásra vonatkozó szabályok 

 A köznevelési intézménybe az intézményben foglalkoztatott, nevelő-oktató munkát 

végző személy, az intézménnyel jogviszonyban lévő tanuló léphet csak be automatikusan. 



További személyek előre egyeztetett időpontban csak védettségük igazolását követően 

látogathatják intézményünket.  

 Kérjük, hogy az előre egyeztetett ügyintézés esetén az iskola területén maszkban, 

kézfertőtlenítést követően tartózkodjanak! 

 A hatékony információáramlás érdekében kérjük követni a digitális munkarend során 

alkalmazott felületeket. 

 Kérjük, hogy az étkezési befizetéseket - lehetőség szerint - átutalásos formában 

bonyolítsák. 

Mindennapi nevelés-oktatás 

 A mindennapi nevelés-oktatás során intézményünk működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó, gyermek vehet részt.  

 Intézményünkben kötelező a közös tereken (pl. folyosó, aula, mosdók) a maszk 

használata, kivétel a szüneti udvaron való tartózkodás. 

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

 Az általános higiéné betartása és betartatása fokozott fegyelmet igényel (mosdók 

használata, szappanos kézmosás, fertőtlenítés, saját törülköző használata, köhögési 

etikett). 

 Papírtörlőket és vírusölő hatású fertőtlenítő szappanokat tudunk biztosítani. Ezek 

megfelelő, rendeltetésszerű használata szintén fokozott fegyelmet igényel.  

 Folyamatos, vagy gyakori szellőztetéssel gondoskodunk a friss levegő biztosításáról – az 

időjárás függvényében. 

 A játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük. 

 A szülői és egyéb munka értekezletek megtartását online formában tervezzük. 

 

Az étkeztetésre vonatkozó szabályok 

 Fokozottan kell ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére.  

 A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének megőrzésére, 

gyakori fertőtlenítésre. 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítunk a tanulók/alkalmazottak alapos 

szappanos kézmosására, a  kéz fertőtlenítésére, és - ahol lehet - a védőtávolság 

betartására. 



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. 

 

Takarítás, fertőtlenítés 

A fertőtlenítő takarítás folyamatos, figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(NNK) ajánlását.  

Az időszakonként alapos, mindenre kiterjedő nagytakarítás és rendszeres fertőtlenítő takarítás 

elvégzéséhez szükséges tisztító́- és fertőtlenítő szereket a fenntartó rendelkezésre bocsájtja. 

A takarítás megvalósulását az intézményvezető ellenőrzi.  

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse.  

A koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és 

honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 

 

 

Székesfehérvár, 2022. január 17. 
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