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INTÉZKEDÉSI TERV JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 2020/2021 TANÉV 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE 

• Az iskolaépületben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást és rendszeres 

takarítást végzünk. 

 

2. ISKOLA LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁS, UTAZÁS 

• Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó látogathatja. 

• Az épületbe belépők a bejáratnál érintkezésmentes testhőmérséklet mérésben vesznek részt. 

Amennyiben a mérőeszköz a gyermekeknél 37,5 C –ot mutat, tájékoztatjuk a szülőket, akiknek 

kötelessége a gyermeket az intézményből elvinni. Felnőtt esetében megkérjük, hogy távozzon 

az épületből és tegye meg a szükséges teendőket. 

• Reggel az iskolába érkezéskor csak az 1. osztályos tanulók szülei kísérhetik be a gyermekeiket 

az épületbe ( október 1-jéig). Kérjük a többi szülőt, hogy gyermeküktől az iskola bejárata előtt 

köszönjenek el. 

• Az iskolából történő távozáskor a megfelelő óvintézkedés érdekében a felső tagozatos 

tanulókkal ügyeleti rendet biztosítunk. Az ügyeletesek szólnak a tanulóknak, akik a szüleik 

kíséretében elhagyhatják az épületet. 

• A gördülékeny távozás érdekében kérjük, hogy a szülők a felső tagozatos gyermekükkel előre 

egyeztessék a távozás időpontját. 

• A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél, bármely családtagnál koronavírus-gyanú 

vagy igazolt fertőzés van. 

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

• Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás 

idején javasolt a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése. Minden gyermeknél egyedi 

jelöléssel ellátott saját maszkot kérünk. 

•  A tanítás során a 2. és a 4. óra utáni szünetben a felső tagozat az udvaron, az alsó tagozat az 

épületben tartózkodik. A 3. és az 5. óra utáni szünetben az alsó tagozat az udvaron a felső 

tagozat az épületben tartózkodik. 

• A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg. 



• A tanévnyitó ünnepségen jó idő esetén is csak az 1. osztályos szülők vehetnek részt.  

Amennyiben az időjárás nem engedi, hogy a szabadban tartsuk a tanévnyitó ünnepséget úgy a 

tanulók az iskolarádión keresztül hallgathatják meg a műsort. 

• Az osztálykirándulásokat, külföldre tervezett kirándulást a járvány alakulásának megfelelően 

tartjuk meg. A szeptemberre tervezett máltai utunkat igyekszünk tavasszal megvalósítani. 

• A szokásos szeptemberi szülői értekezleteket az osztályfőnökök online tartják meg.  

• Azokra a családokra, akik magán vagy munkavégzés céljából külföldre utaznak a 341/2020. 

(VII.12.) Kormányrendelet vonatkozik. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

• Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe 

érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépőnek alaposan kezet kell mosni vagy 

kezet kell fertőtleníteni (a tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). 

• A mosdókban egyszer használatos kéztörlőt biztosítunk. 

• Szeptember 1-jén az osztályfőnöki órákon minden tanuló részletes tájékoztatást kap 

az alapvető higiéne szabályairól. 

• Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

• Az étkezést az étteremben úgy szervezzük meg, hogy elkerüljük a sorban állást, 

megtartsuk a védőtávolságot. 

• A jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel az intézményünk a büfészolgáltatást nem 

biztosítja. Kérjük, hogy minden szülő elegendő mennyiségű reggelit, tízórait, uzsonnát 

csomagoljon gyermeke számára, ami már az iskolába érkezéskor a gyermeknél van. 

 

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

• Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelése nem kerül sor, a 

szűrővizsgálatokat (fogászat, védőnői vizsgálat, oltások) a szabályoknak megfelelően 

elvégeztetjük. 

 

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 



• Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy más dolgozónál a fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük őt, egyúttal értesítjük az iskolai védőnőt, aki az 

érvényes eljárás rend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a 

szülőt/gondviselőt, akinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy feltétlenül keressék meg 

telefonon a gyermek háziorvosát.  

• A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

• Korona vírus fertőzés gyanúja esetén az iskola értesíti az iskola védőnőjét, aki a 

megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozót értesíti. 

• A gyermek az iskolába – hasonlóan más betegségekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza. 

 

7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETTEK ESETÉN 

• A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 

ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más személyes 

találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával 

– történik. A tanulók a tantermen kívül, digitális munkarend elrendelését követő naptól 

az iskolát oktatási célból nem látogathatják. 

• Intézményünk szeptember 1-ig felkészül az esetleges munkarend átalakításra (digitális 

oktatás). 

 

8. KOMMUNIKÁCIÓ 

• Az egészségügyi helyzetre való tekintettel, a nagyobb biztonság érdekében a készpénz 

befizetés lehetősége megszűnik az iskolában. Minden befizetést – fizetési kötelezettség, 

ebédpénz, tankönyv, póló stb.) banki átutalással vagy bankban történő befizetéssel tehetik 

meg a szülők. A havi/féléves/éves fizetési kötelezettséget 2020. szeptember 1-től az Alkotó 

Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület CIB Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlájára 

utalandó, mely bankszámlaszám: 10700550-45312300-51100005. Az ebédpénzt az Agy 

Tanoda CIB Bank Zrt.-nél vezetett számlájára kell utalni, mely bankszámlaszám: 10700550-

48041407-51100005. 

• Kérjük a szülőket, hogy a személyes találkozás mellőzése véget az aktuális kérdéseiket, 

intéznivalóikat email-ben vagy telefonon intézzék. Email címünk: titkarsag@agytanoda.hu, 

telefonszámunk: 26/311-387. 



• Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületen lehet 

nyomon követni. 


