
 

 

SZEKSZÁRDI BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA  

A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ INTÉZMÉNYI ELJÁRÁSREND  

  

A rendelkezés kiterjed a Szekszárdi Baka István Általános Iskola intézményére, a gyermekekre, 

tanulókra, az intézmény dolgozóira, a szülőkre és az intézmény területére, illetve épületébe 

belépő egyéb személyekre.   

Érvényes 2020. 09. 01-jétől visszavonásig.  

Az eljárásrend az EMMI által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről”, valamint a 

„járványügyi készültség idején alkalmazandó higiénés eljárásrendről” szabályozók alapján 

készült.  

  

 1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre  

 1.1 Az intézményben a tanévkezdésre alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást 

végzünk.   

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük, és betartjuk a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.  

 

2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások   

2.1. Az iskola területére belépni kizárólag meghatározott célból (oktatás) lehetséges. 

2.2.  A kockázatok csökkentése érdekében az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben csak egészséges és 



 

tünetmentes dolgozó vehet részt. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet 

tartalmazza.   

 Amennyiben a szülő/gondviselő a gyermekénél megbetegedés tüneteit észleli, az NNK aktuális 

eljárásrendje alapján orvosi vizsgálatról kell gondoskodnia. A szülő köteles az iskolát értesíteni, 

ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.   

2.3. A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus 

(további) terjedésének megakadályozásában. Az intézmény területén történő tartózkodás során 

mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre 

korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.  

2.4. Az iskola felső tagozatosai, valamint az iskola dolgozói számára a közösségi tereken a 

maszk viselése kötelező.   

2.5. Az intézmény a nevelési év / tanév folyamán – a lehetőségekhez mérten – gondoskodik az 

intézményi csoportosulások megelőzéséről az intézmény területén, az intézmény épülete előtt, 

valamint az iskolán kívüli rendezvényeken.  

2.6. Az osztálytermekben a pedagógusok lehetőség szerint gondoskodnak a tanulók lazább 

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

kötelező. A krónikus betegséggel küzdő pedagógusok egészségének védelme érdekében, az 

általuk tanított tanulócsoportokban a tanítási órák alatt a tanulókat maszk viselésére kérjük.  

2.7. Az iskolában a csengetési és ebédelési rendet úgy alakítjuk ki, hogy az támogassa a védelmi 

intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását. 

2.8. A tantermi oktatás során törekszünk az osztályok keveredésének elkerülésére. Amennyiben 

ez nem megoldható (csoportbontások, szaktantermek), az osztályok váltása között a 

tantermekben az általános szabályok szerinti felületfertőtlenítést végzünk virucid hatású 

fertőtlenítőszerrel.    

2.9. A testnevelésórákat az időjárás függvényében a szabad téren tartjuk. Az órák során 

mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.   



 

2.10. Felhívjuk a tanulók figyelmét a megfelelő védőtávolság betartására a mosdókban, illetve 

az öltözőkben is. Különös figyelmet fordítunk az öltözők és mosdók megfelelő használatára, a 

higiénés követelmények betartására.   

2.11.  A nevelési év / tanév hagyományos, nagyobb létszámú rendezvényei (tanévnyitó, 

tanévzáró, egyéb kulturális rendezvények, megemlékezések, versenyek) megszervezése során 

az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátot betartjuk, gondoskodunk az alapvető 

egészségvédelmi intézkedések és szabályok betartásáról. 

A közvetlen személyes kontaktust igénylő rendezvények szervezését kerüljük.   

2.12. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások szervezésekor figyelembe vesszük az 

aktuális járványügyi helyzetet és szabályozásokat.  

2.13. A szülők számára fontos információkat a KRÉTA-naplón és az intézmény honlapján 

keresztül juttatjuk el.   

2.14. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek online módon kerülnek 

megszervezésre.   

2.15. Iskolából hazamenetel: 4-kor illetve fél 5-kor pedagógus kiséri le az aulába az alsós 

gyermekeket, a szülő onnan viheti el (aki nem tudja előre mikor érkezik, az beérkezésekor a 

portás segítségével hangosbemondón keresztül hívathatja le gyermekét) 

 

3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása   

3.1 Az intézmény bejáratainál és több pontján vírusölő hatású kézfertőtlenítőket helyezünk el, 

és annak kötelező használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések 

előtt és után mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók 

esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).   

3.2. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, kéztörlésre 

papírtörlőket biztosítunk.   



 

3.3. A személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.   

3.4. Az intézmény tisztaságát napi többszöri fertőtlenítő takarítással biztosítjuk. A fertőtlenítő 

takarítás során érvényesítjük az EMMI vonatkozó ajánlásait. A hagyományos takarítási 

folyamatok zavartalanul működnek tovább.    

3.5.  A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezi meg az intézmény, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse, és a nevelői munkát, az oktatást, iskolai programokat lehetőség 

szerint ne zavarja.   

3.6 A kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a 

folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik 

minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát 

időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.   

3.7. A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást az intézmény figyelembe 

veszi, és betartja.   

 

4. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok   

4.1. Fokozottan ügyelni kell az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésre. 

A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. Az 

étkeztetést ellátó szolgáltatók a szolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátásakor 

figyelembe veszi és kötelezően alkalmazza az intézkedési terv előírásait.    

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. Erre a gyermekeket kísérő pedagógusok külön felhívják 

a gyermekek figyelmét belépés előtt.  

4.3 Az étkezéseket külön ebédelési renddel úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredése 

elkerülhető legyen. Sorban álláshoz a maszk használata kötelező felső tagozaton.   



 

  

5. Az iskolai egészségügyi ellátás szabályai   

5.1.  Az iskolai védőnő a tevékenysége során együttműködik az intézmény vezetésével.    

5.2. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi 

ellátásra vonatkozó szabályokat is szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az 

egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb 

feladatokat maradéktalanul el kell végezni.   

5.3 A vizsgálatra történő várakozási időt optimalizáljuk a vizsgálatok ütemezésével.   

5.4 A preventív vizsgálatra várókat és a panaszokkal rendelkező tanulókat térben és időben 

elkülönítjük.  

 5.5 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői 

vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. 

melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a 

járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a 

védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.   

5.6. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi 

higiénia, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) 

figyelembevételével és betartásával történik.   

5.7. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a 

koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az 

NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben 

részletezett utasításokat.   

  



 

6. A tanulói hiányzások kezelése   

6.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 

vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt 

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

előírt karantén időszakára, és ezt igazolja.   

6.2. Ezen időszakban a tanulónak az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt kell venni az oktatásban. 

6.3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.  

  

7. Teendők beteg személy esetén   

7.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. A tünetek megjelenését a tanulók is jelezzék a 

pedagógusnak. A feltételezett fertőzött személyek elkülönítése az erre kijelölt és fenntartott 

külön helyiségekben történik. 

 7.2. A beteg gyermeket, tanulót az a pedagógus kíséri az elkülönítésre kijelölt helyiséghez, aki 

az adott órában a gyermek felügyeletét ellátja, és a tüneteket észleli, majd értesíti az iskola 

vezetését, akik kijelölik azt a személyt, aki a felügyeletet a szülő / gondviselő megérkezéséig 

átveszi. A tünet észlelését követően a tanuló, valamint az őt kísérő és felügyelő személy az orrát 

és száját eltakaró maszkot köteles viselni.  

7.3. Egy elkülönítő helyiségben egyszerre csak egy gyanús eset lehet. A tanuló felügyeletét 

végző és a helyiség takarítását végző személynek maszkot, gumikesztyűt kell viselnie és 

kézfertőtlenítést kell végezni a tünetekkel rendelkező személy érintése előtt és után. A tüneteket 



 

mutató személytől legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani. Gondoskodni kell a helyiség 

folyamatos szellőztetéséről az ajtó zárva tartása mellett.  

 7.4. Az elkülönítésről intézkedő vezető vagy megbízottja haladéktalanul értesíti a szülőt 

/gondviselőt és az iskolaegészségügyi orvost. A szülő figyelmét fel kell hívni arra, hogy 

feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát / házi gyermekorvosát.   

7.5. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés 

gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK 

által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.   

7.6. A gyermek, a tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag eredeti 

orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben 

nem bírálhatja felül.   

7.7. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely 

alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.  

  

8. Kommunikáció   

8.1. Nyomatékosan kérjük a dolgozókat és a szülőket, hogy csak hiteles forrásokból 

tájékozódjanak. A neveléssel-oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a 

www.oktatas.hu felületein kell követni.   

8.2.  Az intézmény területén, vagy a nevelési-oktatási programban részt vett személlyel 

kapcsolatos koronavírus gyanúról, vagy igazolt megbetegedésről kizárólag az intézmény 

vezetése és az érintett tagintézmény vezetése nyújthat tájékoztatást a személyiségi jogok 

figyelembevételével.  

8.3. Kérjük a szülőket, hogy folyamatosan figyeljék honlapunkat, mert minden változást 

elsőként itt teszünk közzé (https://bakaiskola.webnode.hu/) 

 

https://bakaiskola.webnode.hu/


 

9. Tantermen kívüli digitális oktatás 

9.1. A tartósan távol maradó diákok (karantén, krónikus betegség) részére a pedagógusok a 

KRÉTA rendszeren keresztül eljuttatják a tananyagot. 

9.2. A nevelőtestület annak érdekében, hogy szükség esetén felkészültek legyenek a munkarend 

átalakítására, kidolgozzák saját protokolljukat a tantermen kívüli digitális oktatás bevezetésére.   

9.3. Amennyiben az intézményünkre vonatkozóan átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen 

kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet megszervezzük a szülők támogatása 

érdekében.  

9.4. Az osztályfőnökök koordinálják a tanulók elérhetőségét, a tanulócsoportok kialakításában 

segítenek a szaktanároknak. 

9.5. Az intézményvezetés feladata a pedagógusokon keresztül az informatikai eszközök 

felmérése, eszközök biztosítása a pedagógusok és tanulók részére. 

9.6. Egységes online platformok választása: KRÉTA, Google Tanterem, Zoom 

9.7. Online kapcsolattartási formák: Skype, Viber, Zoom, Messenger 

9.8. Szülőkkel való kapcsolattartás: KRÉTA, Messenger osztálycsoportok, e-mail, szükség 

esetén telefon. 

9.9. A pedagógusok minden hétfő 10 óráig megküldik a heti tananyagot és az előző hét 

értékelését minden diák számára. 

9.10. Amennyiben a gyermek online oktatása akadályba ütközik, probléma merül fel, a szülő 

értesíti a szaktanárt / osztályfőnököt. 

9.11. Elvárás a tanárok és a tanulók folyamatos kapcsolattartása, a technikai problémákkal 

küzdő tanulók támogatása. 

9.12. A diákok által leadott feladatokat, beszámolókat stb. ellenőrizni kell. Elvárt havonta egy 

érdemjegy adása. Lehetőségek: feladatlap, esszé, PPT, Projektmunka, online felületen stb. 



 

9.13. A tanulmányi követelmény teljesítésének feltétele: aktív részvétel a digitális oktatásban, 

a kiadott feladatok feldolgozása, elvégzése, visszaküldése a szaktanár számára. 

9.14. A pedagógusok home-office rendszerben dolgoznak, szükség esetén az iskola épületeiben 

végezhetik munkájukat. 

9.15. Naprakészen vezetik az E-NAPLÓT (órák adminisztrációja, hiányzások, értékelések). 

9.16. A tantermen kívüli munkarend ideje alatt vezetői ügyeletet tartunk az igazgató és/vagy az 

igazgatóhelyettesek jelenlétével. 

 

Jelen eljárásrendünket az országos és az egyetemi vonatkozó utasításoknak megfelelően 

folyamatosan aktualizáljuk.   

  

Szekszárd, 2020.09.15. 

  

  

  

 Parrag Katalin 

Intézményvezető  

  

 

 

 

 

 

 

  



 

1. számú melléklet  

 TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a személynek, akinek új 

típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban 

tapasztalt magán ilyen tüneteket:   

• köhögés;   

• nehézlégzés, légszomj;   

• láz;   

• hidegrázás;   

• izomfájdalom;   

• torokfájás;   

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.   

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is 

beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint 

például:   

• émelygés,   

• hányás és/vagy   

• hasmenés.  

    

 


