
A Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola intézkedései a járványügyi 

helyzetre való tekintettel 

Az intézkedés jogalapja az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 

intézkedési terv a 2020/21 es tanévben járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrendről 

Általános bevezetés: 

 Nagyon fontos hogy az intézményben csak olyan gyermek érkezzen, aki nem beteg!  Ezért 

szeretném kérni a szülőket, hogy különösen kísérjék figyelemmel a gyermekek állapotát. Ha 

betegség tüneteit észlelik, azonnal az aktuális eljárásrend alapján gondoskodjanak orvosi 

vizsgálatról.  

Szeretnénk a szülők figyelmét arra is felhívni, hogy kötelesek az iskolát értesíteni abban az 

esetben, ha a gyermeknél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. 

 Az intézmény alapvetően mindent megtesz azért, hogy a fölösleges csoportosulásokat a tanév 

során megelőzze mind az intézmény területén mind az intézmény előtt illetve az azt körülvevő 

térben. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a kisebb közösségek alapvetően egyszerre, együtt 

tudjanak mozogni az oktatási intézményben, és hogy a keveredést különböző osztályok között 

minél inkább meg tudjuk előzni. 

 Kérjük a szülőket, hogy a szülő és gondviselő valamint a vele egy háztartásban élő felnőtt 

személy munkahelyi igazolással jelentkezzen és kérje a gyermekének a reggeli ügyeleti 

ellátást. Ugyanez vonatkozik a délután 16:00 és 17:00 között megtartandó ügyeletre is. 

Általános rendelkezések és tájékoztatás: 

A szüneteket úgy szervezzük át az előzőeknek megfelelően, hogy egyszerre lehetőség szerint 

csak egy legfeljebb 2 osztály tartózkodjon egy térben. Őket úgy különítjük el, hogy a 

járványügyi helyzetnek megfelelő védőtávolságot be lehessen tartani. Különösen fontos, hogy 

testnevelés órán kerülendők az egyszerre nagyobb csoportban végzett gyakorlatok. A 

gyakorlatokat lehetőség szerint szabad térben és kisebb csoportban, azaz két fő részvételével 

kell végrehajtani Mindenesetre feltétlenül mellőzendő a szoros testi kontaktust igénylő 

feladatok végrehajtása. A megfelelő védőtávolság betartásáért az öltözőben és a mosdóban a 

testnevelők felelnek. 

Osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások tekintetében az intézmény valamennyi külföldi 

látogatását az első félévben lemondja, belföldi osztálykirándulásokat csak a szülők 

véleményének kikérésével, a járványügyi szabályok átgondolt betartásával lehetséges 

szervezni. Ugyanez vonatkozik a nagyobb rendezvények, versenyek megtartására is. 

 

 

 

 



Az intézményben rendelkezésre állnak a személyes higiénét biztosító feltételek, mint például 

a szappanos illetve fertőtlenítő kézmosás lehetősége, valamint a papír kéztörlő használata. Az 

osztályfőnökök hívják fel a tanulók figyelmét minden esetben arra, hogy ezeket hogyan és 

mikor kell használni, miért fontos ezek használata. A szükséges folyékony szappan 

adagolókat nem a mosdókban helyezzük el, hanem osztályonként osztjuk ki, ezzel is 

csökkentve a különböző csoportok érintkezésének lehetőségét. 

 

 A nap során kiemelt figyelmet fordítunk a gyakran, többször érintett felületek fertőtlenítő 

takarítására. Erről a személyzet megfelelő felvilágosítást kapott. Zárt térben a kórokozók 

számának csökkentése érdekében javasolt a gyakori szellőztetés. A sporteszközöket 

rendszeresen, szükség szerint fertőtlenítjük. 

A napi rutin egyes szabályai: 

Az intézménybe érkezés 6:30-tól lehetséges, ekkor fogadja a tanulókat az ügyeletes tanár. 

(Megfontolandó, hogy a reggeli ügyelet ellátása megfelelő mennyiségű bútor 

kihelyezésével az aulában történjen, mivel így a belépés is átláthatóbb.) 

Kérjük a szülőket, hogy az intézménybe ne kísérjék be a gyerekeket! Ez a szabály az első héten 

az elsős tanulók esetében nem él. 

 7:30-tól az első órát tartó tanárok az adott tanteremben fogadják a tanulókat. A csoportok 

keveredése miatt felfüggesztjük a szaktantermi rendszert. Minden osztály számára saját 

tanterem kerül kijelölésre. A tanulók az első és a hátsó bejáratot is használhatják, valamint 

kérjük őket, hogy ha valahol több belépő is várakozik, válasszanak inkább másik útvonalat.  

A tanítási órák a csengetési rendnek megfelelően 8:00 órától kezdődnek, az intézménybe 

érkezés a nem ügyeletes tanulók részére 7:30 és 7:45 között történik. Abban az esetben, ha a 

szülőknek sürgős halaszthatatlan, az iskola épületében intézendő feladatuk van, kérjük, hogy 

azt az adott intézményi személyzettel előzetesen telefonon egyeztessék, valamint a bejáratnál 

elhelyezett fertőtlenítőszert az intézménybe lépéskor használják! Felnőttek számára az 

intézménybe lépéskor a maszk viselését célszerűnek tartjuk, tanulók számára az egyéni 

megfontolás alapján lehetséges. 

Az óraközi szünetek rendjét nem kellett meg változtatnunk, a tanulók életének napi 

szervezésével lehetséges, hogy több osztálynak egy területen tartózkodását meg tudjuk előzni. 

A tízórai elfogyasztása az osztályfőnökök vezetésével a nevelőtestületi értekezleten 

meghatározott módon történik 

Az ebédeltetés rendjét külön táblázat mutatja meg, az ebédeltetésre az utolsó órát tartó tanár 

kíséri le a gyerekeket és várja meg az ebédelés befejezését. Addig felügyeli a tanulókat illetve 

a napköziseket átadja a napközis tanárnak, a hazajárósokat elengedi az intézményből. 

 A délutáni napközik úgy kerülnek megszervezésre, hogy 15:30-tól lesz lehetőség az első és 

második osztályosoknak valamint a felsős tanulóknak az intézmény elhagyására, a harmadik 

negyedik osztályos tanulóknak ugyanez 16:45-től válik lehetségessé.  

Különösen kérjük az alsós gyermekek szüleit, hogy egyeztessenek a gyermekeket tanító 

kollégákkal, hogy mikor érkeznek a gyerekekért, mert ebben a rendben engedik ki őket az 



intézményből. Ha valami oknál fogva a megbeszélt időben nem tudnak jönni a gyermekekért, 

akkor szintén a pedagógussal megegyezett módon mindenképpen küldjenek értesítést! 

 A gyerekek figyelmét minden esetben hívják fel arra, hogy ha kilépnek az intézményből és 

ott őket szülő nem várja, akkor feltétlenül és haladéktalanul térjenek vissza az intézmény 

épületébe! 

 

 

Összefoglalás: 

 Mindenképpen kérjük tehát intézményünk tanulóit és szüleit, hogy betegen senki ne érkezzen 

az iskolába! Betegség gyanúja esetén az intézmény megteszi a szükséges elkülönítését és 

értesítési protokollt. Feltétlenül kérjük a szülőket, hogy koronavírus gyanú vagy 

beigazolódott betegség esetén haladéktalanul értesítsék az intézményt! 

 A betegségek elkerülése érdekében kérjük, hogy fenti szabályokat mindenki tekintse 

önmagára kötelezőnek, és azt fogadja el! 

 Fenti szabályokat folyamatosan áttekintjük, és felülvizsgáljuk, hogy azok összhangban 

legyenek a gyakorlati élettel is.  

Megértésüket, együttműködésüket az intézmény nevében köszönöm: 

 

 

 Dévay István  

s.k. 

 intézményvezető 


