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1. Maszk 

Minden tanuló köteles maszkot hozni magával az iskolába. Ez nem jelenti azt, hogy mindig 

viselni kell, de szükséges, hogy legyen, mert lesznek olyan helyzetek, amikor hordani kell. 

Beszerzése a szülők feladata. A felső tagozatos diákoknak a folyosókon, közösségi tereken 

minden esetben kötelező a maszk viselése, alsós diákok esetében az iskolába való 

beérkezéskor kötelező maszkot viselni, szünetben csak indokolt esetben. Tanórán sem az 

alsós, sem a felsős tanulóknak nem kell viselnie a maszkot, de nem is tilos. Pedagógusnak is 

kötelező a maszk viselése a közösségi tereken, tanáriban, tanítási órán nem, csak ha úgy ítéli 

meg.  

2. Kézmosás, kézfertőtlenítés: 

Az iskolába való érkezést követően minden tanuló köteles szappannal kezet mosni, valamint 

kézfertőtlenítőt használni Ezen kívül a tanórák előtt és után, étkezés előtt és után is kötelező 

a kézmosás, kézfertőtlenítés. 

3. Épületbe belépés a tanév során: 

Minden, az iskolába belépő tanuló és pedagógus, NOKS munkatárs testhőmérsékletét a 

belépéskor megmérjük. A szülő legfeljebb a testhőmérséklet mérő pontig kísérheti gyermekét. 

Az intézménybe csak azok a diákok léphetnek be, akik jogviszonyban állnak az iskolával. A 

szülők nem léphetek be a kapun belülre, erre táblákkal is felhívjuk a figyelmet. Figyelni kell 

arra, hogy a kapu környékén, és várakozáskor is kerüljük el a csoportosulást!  

Az iskolába CSAK egészséges gyerek léphet be, a kicsit náthás gyerekeket is kötelező otthon 

tartani. Megszűnik a hiányzás szülői igazolásának lehetősége. Amennyiben családi ok miatt 

hiányozna a gyermek, úgy előzetes kérelmet kell benyújtani az osztályfőnöknek. Az 

osztályfőnök a kérelmet szükség esetén továbbítja az igazgatónak. Amennyiben nem előzetes 

engedéllyel van távol a gyermek az iskolából, minden esetben orvosi igazolást kell bemutatni 

az érkezés napján! 

3. Fertőzés lehetősége: 

Amennyiben az iskolában valamely gyerek esetén betegség gyanúja lép fel, a gyermeket 

elkülönítjük, a szülőt értesítjük. A szülő ebben az esetben köteles gyermekét haladéktalanul 

elvinni és csak olyan orvosi igazolással jöhet újra iskolába, amin az orvos engedélyezi, hogy a 

gyermek közösségbe mehet! 

AMENNYIBEN A CSALÁDBAN COVID-19 FERTŐZÉS GYANÚJA ÁLL FENN, VAGY IGAZOLÓDIK BE, 

A SZÜLŐ KÖTELES AZ ISKOLÁT (OSZTÁLYFŐNÖKÖT, ISKOLAVEZETŐSÉGET) ÉRTESÍTENI!!! 



Hatósági karantén esetén a tanuló vagy pedagógus csak a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 

4. Szünetek rendje: 

Megváltozik a szünetek rendje is. Az alsó tagozatos diákok a 2. és 4. szünetben, a felső 

tagozatos diákok az 1. és 3. szünetben, jó idő esetén kötelesek lemenni az udvarra. A le és 

felvonulás ideje alatt maszkot kötelesek viselni, mivel a szociális távolság ezekben a 

helyzetekben nem tartható. Az udvaron tartózkodás ideje alatt is figyelni kell a távolság 

megtartására, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a maszkviselés elengedhetetlen! 

A nem udvari szünetekben a diákok a tanteremben tartózkodnak, amennyiben elhagyják azt 

(mosdó, kézmosás, folyosó, zsibongó, stb.), akkor a felső tagozatos diákoknak minden 

esetben, alsó tagozatos diákok esetében indokolt esetben a maszkot hordani kell! 

7. Étkezés:  

A helyzetre való tekintettel az ebédlői férőhelyek számát csökkentettük, ezért az étkeztetés 

ideje megnövekszik. Fontos figyelni arra, hogy reggelit a beosztás szerint, a szociális távolságot 

betartva fogyasszák el a tanulók!  Az ebédeltetés rendjének módosulása miatt az 5. és 6. óra 

közötti szünet is 15 perces lesz.  A gyerekek a biztonságosabb higiénia érdekében nem 

szedhetnek maguknak az ételből és nem is teríthetnek. Étkezés után az általuk használt 

tányérokat, evőeszközöket, poharat visszaviszik a pultra. Két étkező csoport között a 

konyhások fertőtlenítik az asztalokat és terítenek is.  Az uzsonnát a szokott rend szerint a 

gyerekek a tanteremben fogyasztják el.  

8. Testnevelés óra: 

Mivel az öltözők alapterülete nagyon kicsi, és mivel egyszerre több osztály is öltözik, az 

alagsorban lévő mindkét öltözőt csak a lányok használhatják, a fiúk a teremben öltöznek. Az 

alsós osztályok a tantermükben öltöznek át, negyedikes tanulók esetében a fiúk és lányok 

időbeli elkülönítésével. Ameddig az időjárás engedi, a testnevelés órákat a szabadban kell 

megtartani, lehetőleg a szociális távolság megtartásával. 

9. Az iskolából való távozás rendje: 

Amely gyerekekről a szülő nyilatkozott, hogy egyedül távozhat az iskolából, az a tanítási 

órák/egyéb foglalkozások után köteles azonnal elhagyni az iskolát. 

Ha a szülő napköziből, tanulószobából vagy tanítási órák után viszi el gyermekét, akkor a 

portán az ügyeletes diákoknak/portásnak kell megmondani, kiért jöttek, majd a kapun kívül, 

az árkádok alatt kell megvárni a gyermeket! A szülőnek ekkor is maszkot kell viselni! 

10. Délutáni ügyelet: 

A napközis és tanulószobai foglalkozások 16 óráig tartanak. Mivel az összevont ügyelet több 

osztály tanulóiból tevődik össze, a gyerekek csak kézmosás/kézfertőtlenítés után léphetnek 

be az ügyeletes terembe és maszkot viselni kötelesek.  



Az ügyeleti idő alatt már nincs ügyeletes diák, ezért a portásnak kell jeleni, kiért jöttek, ő jelez 

a teremben vagy az udvaron levő ügyeletes tanárnak. Amennyiben a diákok az udvaron 

vannak, a szülő akkor sem mehet be az udvarra, ebben az esetben is a portásnak kell jeleznie 

a gyermek nevét és osztályát! 

 

11. Belépés az iskolába 

Az intézménybe az alábbi személyek léphetnek be: 

- az iskolával jogviszonyban álló tanulók 

- az iskolával jogviszonyban álló pedagógusok, NOKS és technikai munkát ellátó munkatársak 

- javítási, karbantartási feladatokat végző személyek 

- jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személyek 

A tanulót kísérő felnőtt csak a testhőmérséklet mérési pontig léphet be az iskola területére.  

 

12. Ügyintézés 

Szülők ügyintézés céljából nem léphetnek be az épületbe, az ügyintézést 

telefonon/elektronikus úton kell intézni, kivéve a jogszabályokon alapuló kötelezettség 

teljesítése célú ügyintézést.  

 


