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HÁZIREND MELLÉKLETE A KORONAVÍRUS ELLENI PREVENTÍV ISKOLAI 
SZABÁLYOKRÓL 2020.  
 
Az iskola épületében a maszk használata kötelező mindenki számára. 
 
Szülői nyilatkozatok a tanévkezdéshez: 
A szülőknek nyilatkozniuk kell – az osztályfőnök felé - arról, hogy  

(1.) nem látogattak az elmúlt két hétben külföldi országokat,  
(2.) az elmúlt két hétben gyermekük nem mutatta a vírus jelenlétének tüneteit,  
(3.) gyermekük az iskolába menetelkor reggelente nem lázas,  
(4.) és a családtagok körében sem merült fel megbetegedés az elmúlt két hétben. 

 
A szülők tartózkodási rendje, hivatali ügyintézés: 

 A szülőknek az iskola épületeibe – további intézkedésig -  tilos bemenni!  

 A hivatali ügyintézésre előre be kell jelentkezni! 

 A szükséges hivatalos ügyintézés egyéb szabályairól a portaszolgálatot teljesítő 
munkatársunk ad tájékoztatót.  

 A szülőknek kötelező a szájmaszk használata hivatalos ügyintézés idején. 
 
A hivatali ügyek intézése a tanulók számára: 

 A tanulók az iskolai titkárságot csak a kitűzött időpontokban, előre bejelentkezés után 
használhatják. A szájmaszk használata az iskola titkárságára belépéskor is kötelező. 

 A befizetési időpontokban a befizetést szájmaszkban a kijelölt helyen kell végezni (pl.: az 
iskola portaszolgálatánál). 

 
A tanulók érkezése az iskolába reggel: 

 A reggeli ügyeletre érkezők 06.30 órától a kisépületbe hátsó részén a terasz irányából 
mehetnek be az ügyeleti helységekbe. A pedagógus asszisztens megméri az érkezők 
testhőmérsékletét. (Hőmérséklet mérési előírásunk két bőrhőmérséklet mérést és egy analóg 
mérést ír elő. 

 07.00 órától a nagyépületben tanuló 1-4. osztályok tanulói egy pedagógiai asszisztens 
kíséretében átmennek a nagyépületbe, a saját termükbe. Az ügyeletet 07. 15 órától a tanítók 
látják el.  

 5-8. osztályos tanulók a nagyépületbe 07.30 órától léphetnek be, és azonnal az órarend 
szerinti osztályterembe kell menniük. Az ügyeletet - órarend szerint - a szaktanárok látják el. 

 Jó idő esetén az udvaron kijelölt helyeken gyülekeznek a tanulók és onnan jönnek be egy 
pedagógus vezetésével. 

 
A tanulók távozása az iskolából a napi tanulmányi és egyéb ellenőrzött tevékenység után: 

1-4. osztályos tanulók: 

 A nem egész napos oktatásban résztvevő, illetve nem napközis tanulók szülői engedéllyel 
távozhatnak az iskola területéről, vagy a hivatalos hozzátartozókkal távozhatnak az iskola 
kapujában történő átadás után. 

 A kisépületben a saját terasz irányú kijáratot használhatják a gyerekek. 

 16.00 órakor a távozó 1-4. osztályos tanulókat az iskola kapujához kísérik, ahol a szüleik 
átvehetik gyermekeiket a tanítóktól. 

 Ha szülők 16.00 óráig nem érkeznek meg, a kisépület hátsó frontján a kijelölt ügyeleti 
teremben 18.00 óráig vehetik át gyermekeiket az ügyeletes pedagógustól. A maszk viselése 
ekkor is kötelező.  

5-8. osztályos tanulók: 
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 A tanulók a tanórák után csak pedagógus ellenőrzése mellett tartózkodhatnak az iskola 
épületében. 

 Az 5-8. osztályos tanulók 16.00 óra után nem tartózkodhatnak a nagyépületben. 
 
Általános higiéniai szabályok 

Tisztasági csomag: 

 Az iskolába minden tanuló rendelkezzen tisztasági csomaggal és szükség szerinti 
használja. 

 A csomagnak tartalmaznia kell: papírtörülköző, fertőtlenítő gél kicsi flakonban, 
kézmosó szer, szájmaszk, papírzsebkendő, egészségügyi papír.   

Szájmaszk használata:  

 Az iskolába kötelező szájmaszkot hozni, és mindig maguknál tartani. 

 Használatát az pedagógusok bármely időszakban elrendelhetik. 

 A szájmaszk használata a közösségi terekben (a tantermeken kívül) kötelező. 
Mosdók használata  

 A mosdók használata után kötelező a (kifüggesztett) szabály szerinti kézmosás, és 
papírtörülköző használata. 

  Mindenki ügyeljen a mosdók szabályszerű használatára és a tisztaságra! 

  Ahány mosdókagyló van az előtérben annyi tanuló veheti igénybe – egy időben – a 
helységet. 

 
SZÜNETI MOZGÁSOK A NAGYÉPÜLETBEN: 
 
BEVONULÁSOK 

Az 5-6. osztályok tartózkodási helye a szabadban: a bitumenes kézilabda pálya.  

 Jó idő esetén minden óra 00 perckor a tűzriadó terv szerint a nagypálya felöli (I. II.) 
emeleti osztályok a főbejáraton mennek fel az órarend szerinti tantermekbe. 

 A tornaterem felöli (I. II.) emeleti osztályok a tornafolyosó kijáratán mennek fel az 
órarend szerinti tantermekbe. 

 A földszinten tanuló 5-6. osztályok a büfé melletti kijáraton mennek be az órarend 
szerinti tantermekbe. 

Minden mozgást az érintett szaktanárok felügyelik. 
A 7-8. osztályok tartózkodási helye a szabadban: A főbejárat előtti szabad terület (a 
nagypálya és futókör kivételével) a kisépület vonaláig.  

 Jó idő esetén minden óra 05 perckor a tűzriadó terv szerint a nagypálya felöli (I. II.) 
emeleti osztályok a főbejáraton mennek fel az órarend szerinti tantermekbe.. 

 A tornaterem felöli (I. II.) emeleti osztályok a tornafolyosó kijáratán mennek fel az 
órarend szerinti tantermekbe. 

 A földszinten tanuló 7-8. osztályok a büfé melletti kijáraton mennek be az órarend 
szerinti tantermekbe. 

Minden mozgást az érintett szaktanárok felügyelik. 
Az 1. c 3. c és 4. c osztályok tartózkodási helye:  a  „Teknőben” kijelölt terület, ill. a tanító 
által kijelölt és felügyelt terület.  

 Az 1. c 3. c és 4. c osztály a színpad felöli kijáraton jön be a földszinti tantermekbe. 
Rossz idő esetén az osztályok a saját termeikben maradnak a tanítók ügyelete mellett. 

 az osztályok a saját termeikben maradnak a tanítók, tanárok ügyelete mellett. 

 Az órarend szerint szükséges tanteremcseréket (informatika, technika, kémia-fizika  
testnevelés) az osztályok végrehajtják. Minden váltóteremben fertőtlenítés történik.  

 
LEVONULÁSOK 

Az 5-6. osztályok tartózkodási helye a szabadban: a bitumenes kézilabda pálya.  
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 Jó idő esetén minden óra 40 perckor a tűzriadó terv szerint a nagypálya felöli (I. II.) 
emeleti osztályok a főbejáraton mennek ki a szabadba. 

 A tornaterem felöli (I. II.) emeleti osztályok a tornafolyosó kijáratán mennek ki a 
szabadba.  

 A földszinten tanuló 5-6. osztályok a büfé melletti kijáraton mennek ki a kijelölt helyre. 
Minden mozgást az érintett szaktanárok felügyelik. 

A 7-8. osztályok tartózkodási helye a szabadban: A főbejárat előtti szabad terület (a 
nagypálya és futókör kivételével) a kisépület vonaláig.  

 Jó idő esetén minden óra 45 perckor a tűzriadó terv szerint a nagypálya felöli (I. II.) 
emeleti osztályok a főbejáraton mennek ki a szabadba. 

 A tornaterem felöli (I. II.) emeleti osztályok a tornafolyosó kijáratán mennek ki a 
szabadba.  

 A földszinten tanuló 7-8. osztályok a büfé melletti kijáraton mennek ki a kijelölt helyre. 
Minden mozgást az érintett szaktanárok felügyelik. 

Az 1. c 3. c és 4. c osztályok tartózkodási helye: a nagyépület hátsó ajtajánál lévő terület. 

 Az. 1. c 3. c és 4. c osztály a színpad felöli kijáraton távozik a szabadba 
Rossz idő esetén  

 az osztályok a saját termeikben maradnak a tanítók, tanárok ügyelete mellett. 

 Az órarend szerint szükséges tanteremcseréket (informatika, technika, kémia-fizika, 
testnevelés) az osztályok végrehajtják. 

 
Büféhasználat 

 A nagyépületbe járó osztályok használhatják a büfét. 

 A szájmaszk használata kötelező. 

 A vásárlóknak egymás között másfél méter távolságot kell tartani a sárga jellel 
megjelölt helyen.  

 A büfé kizárólag a szünetek idejében használható. 
 
Ebédelési rend: 

Az 1-4. osztályoknak  

 az ebédeltetést  – külön rend szerint - 11.30 – 13.45 között kell elvégeztetni a 
pedagógusok és pedagógus asszisztensek felügyelete mellett.  

 Az ebédeltetés előtt kötelező az alapos kézmosás, fertőtlenítés. A csoportok csak így 
előkészülve közelíthetik meg az ebédlőt. 

Az 5-8. osztályok  

 12.45 és 14.00 óra között - az órarendektől függően - ebédelhetnek az alapos 
kézmosás, fertőtlenítés után.  A felügyelet pedagógusok és pedagógus asszisztensek 
látják el. 

 Az étteremben csökkentettük az asztalok és székek számát a biztonsági távolság 
lehetőség szerinti megtartása érdekében. 

 
 
2020. szeptember 1. és 2020.november 12. 
 
 


