
 

 

 

 

Intézkedési terv a 2021/2022 tanévre a Pellérdi Általános Iskolában a járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 

 

 

 

1. Hatályosság 

Az intézményi intézkedési terv az EMMI által kiadott protokollt követi, figyelembe véve az 

intézmény helyi sajátosságait. A módosítás a 2022. január 17.-től alkalmazandó 5. verzió 

figyelembevételével készült. 

Intézkedési tervünk az iskolai munkarend részét képezi, azzal a kiegészítéssel, hogy a 

járványügyi készenlét idején érkező újabb fenntartói módosítások beépítésre kerülnek az 

eljárásrendbe. Mindezen információk a KRÉTA felületén keresztül eljutnak a szülőkhöz, 

gondviselőkhöz, az iskola alkalmazottaihoz és a tanulókhoz is. 

Hatályos 2022. január 17-től, a hatálya a módosítás időpontjáig tart. 

Készítette: Varga Ágnes intézményvezető 

Módosítás a 77/2022. (III.4.) Korm. rendelet szerint történt 2022. 03. 07. napjától. 

 

2. Az intézmény takarítása, tisztán tartása, fertőtlenítése 

 

Előkészületek a diákok fogadására: 

 

A nyári időszakban megtörtént az épületekben a mellékhelységek és a folyosók festése. Több 

osztályterem festésére is sor került. Elvégeztük a nagytakarítást ablakok tisztítását, a függönyök 

mosását, minden mosható felület (bútorok, ajtók, szaniterek stb.) fertőtlenítését. 

 



Feladatok a szorgalmi időben: 

 

Az intézmény alapvető takarítását, tisztán tartását, fertőtlenítését a takarító személyzet és a 

műszaki dolgozó, portás, portás-gépkocsivezető végzi, az iskola nyitva tartási rendjének 

megfelelően.7.00-18.30. Az iskola csak kivételes esetben, egy-egy alkalommal tér el a 

következő nyitvatartási rendtől.  

A termek rendszeres bérbe adása a művészeti iskolák (Agócsy, Kolping) és a 

szivacskézilabda foglalkozásaira terjed ki. A takarításról iskolánk személyzete 

gondoskodik. 

A takarítók, portások, műszaki dolgozó a 6.00-18.30 közötti időszakban külön 

munkabeosztás szerint látják el feladatukat. 

A takarítók feladata: 

 A teljes épület naponta történő kitakarítása, fertőtlenítése. Minden osztályteremben napi 

felmosás, portalanítás. 

 Minden tanóra alatt fertőtlenítik a mosdókat, minden nap le kell mosni a korlátokat, 

kilincseket. Kiemelt figyelemmel végzik a takarítást és fertőtlenítést. Gondoskodnak a 

papírtőrlőkről, kézi fertőtlenítőszerekről a bejáratoknál, az osztálytermekben, a 

mellékhelységekben. 

 Gondoskodnak arról, hogy a szaktantermek, öltözők fertőtlenítése megtörténjen a 

szünetekben az egymást követő osztályok közötti időszakban.  

 A szemetesekben található zacskókkal együtt kell üríteni naponta a tanítás végén az 

összegyűlt szemetet, és új zsákot kell a szemetesben elhelyezni. 

 Kötelesek jelezni az intézményvezető helyettesnek, ha a 2 heti tartalék nem áll 

rendelkezésre a takarítószerekből és a fertőtlenítőszerekből. 

 A műszaki dolgozó részt vesz az udvari játékok és a használatban lévő sporteszközök 

fertőtlenítésében. 

A portások, műszaki dolgozó feladata: 

 Lázas, hőemelkedéses tanuló, dolgozó elkülönítése az emeleti nyelvi szertárban. Ebben 

az esetben haladéktalanul jeleznek az intézmény vezetőinek, célszerű ezt írásban 

rögzíteni egy füzetben.  

 Feladatuk a porta környékének fertőtlenítése, különös tekintettel a bejárati ajtóra. Jó idő 

esetén a kaput nyitva kell tartani 7:00-17:00 között. 



A portás- gépkocsivezető, utaskísérő feladatai: 

 Az autóbuszt minden indulás előtt fertőtleníteni kell: fogantyúk, ajtó kilincsek. 

 Az busz napi belső takarítását el kell végezni. 

 

3. Pedagógusok feladatai 

 

 Az osztályok az osztályteremben lesznek minden tanórán. A szaktantermeket, 

egyéb termeket indokolt esetben használjuk csak (nyelvi bontáshoz szükséges, 

természettudományi terem, technika terem, tornaterem). Ezek a csoportok közötti 

fertőtlenítés nélkül nem használhatók. 

 Törekedni kell az osztálytermekben a tanulók egymástól legtávolabbra történő 

elhelyezéséről. 

 A termet elhagyó osztály feladata, hogy rendben, tisztán maradjon a terem. Az órát 

tartó pedagógus jön ki utoljára, és ellenőrzi a tantermet. 

 A felső tagozat esetén, mivel ott a diákok száma kevesebb, arra ügyel a szüneti 

ügyeletes pedagógus, hogy a tanulók ne csoportosuljanak. 

 

 

4. Diákok feladatai 

 

 A tanulóktól elvárjuk, hogy kötelesek felelősségteljes, fegyelmezett módon 

viselkedjenek. A tanuló köteles azonnal bejelenteni az osztályfőnöknek, ha a 

közelmúltban külföldön járt, otthoni karanténba került, ha ő, vagy a családban valaki a 

COVID 19 járványban megfertőződött, vagy valamilyen betegség tüneteit észleli 

magán. 

 Köteles bejelenti az osztályfőnöknek vagy az iskola titkárságán, az iskolába indulás 

előtt, ha rosszul érzi magát, bármilyen betegségre utaló jelet észlel. Ilyenkor otthon kell 

maradni és értesíteni kell a házi orvost. 

 Az egészséges tanulóknak az iskolába időben, 7:00-tól folyamatosan kell 

megérkezniük. 

 A tanulók 7.30 óráig az udvaron tartózkodnak az osztályok számára kijelölt helyen.  



 A tanórákon ajánlott, de nem kötelező a szájmaszk viselése. Fokozottan ügyelni kell a 

higiénés előírások betartására. Ne használják egymás taneszközeit, tartsák be a helyes 

kézmosás, mosdóhasználat, távolságtartás szabályait. 

 Kiemelt figyelmet igényel a mosdók, öltözők, szekrények használata, a menzai étkezés. 

Fontos a helyes tanulói magatartás a testnevelés órákon is. 

 A hetes vagy a szaktanár által kijelölt tanuló feladata a tanórák előtti szünetekben a 

tanterem és a hozzátartozó folyosórész kiszellőztetése. 

 Amennyiben valamilyen tisztasági, ill. járványügyi problémát észlelnek, ezt jelezniük 

kell az ügyeletes pedagógusnak, vagy a velük órát tartó pedagógusnak. 

 

5. Iskolatitkár feladatai 

 

 Amennyiben az iskolában a dolgozók, illetve a diákok valamilyen tisztasági, vagy 

járványügyi problémát észlelnek, azonnal jelenti az intézmény vezetőjének, ill. az őt 

helyettesítő személynek, és az utasítások alapján intézkednek. 

 Az iskola összes dolgozójának, diákjának aktuális adatait pontosan vezeti. Kiemelt 

adatnak számít a személyigazolvány száma, TAJ- szám, körzeti orvos neve, 

elérhetősége, baj esetén az értesíthető gondviselő, családtag, hozzátartozó neve, 

elérhetősége (telefon, e- mail cím). 

 

6. Testnevelés órák 

 

 Az iskolában minden osztálynak heti 5 órában van testnevelés órája, illetve az 1-4 

évfolyamnak heti 1 órában testmozgásalapú alprogrami foglalkozása. 

 Több esetben, egy időben két évfolyam tanulói tartózkodnak a tornateremben. 

 Jó idő esetén a tanórákat az udvaron tartjuk. 

 Három öltözővel rendelkezünk, így egy csoport, alsósok, mindig az osztályteremben 

öltöznek. 

 Az egymást követő órák között megtörténik az öltözők fertőtlenítése. 

 A testnevelésórákra fontos a megfelelő meleg öltözet, váltó zokni és az utcai 

sportcipőtől különböző cipő használata. 

 A szabadtéri testnevelésórák, megszervezése, a tornaeszközök fertőtlenítése, a 

levegőztetés a testnevelő tanárok feladata. 

 



7. Iskolai rendezvények 

 

 Csak a legfontosabb kötelező és hagyományos programok kerülnek tervezésre. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás elsősorban online, a KRÉTA rendszeren, Facebook-

csoportokban történik. A személyes találkozó a szülő kérésére, előre egyezetett 

időpontban lehetséges az érintettekkel történt előzetes egyeztetés után. 

 

 

8. Iskolai étkezés 

 

 Az iskolában biztosított az étkezés, oly módon, hogy az ételek elkészítését a Pellérdi 

ÁMK és Konyha látja el. 

 A konyha és az ételek, evőeszközök higiénés követelményeit a szolgáltató biztosítja. Az 

ebédlő takarítását, fertőtlenítését is ők végzik. Az étkező csoportok közötti fertőtlenítést 

is ők végzik el. 

 Tanulóink a településen működő intézmény ebédlőben fogyasztják el az ebédjüket 

pedagógus kísérettel. Az ebédeltetés során a „kisebéd” és a „nagyebéd” idején tanulóink 

két csoportban, elcsúsztatott időben érkeznek pedagógus kísérettel az ebédlőbe. Az 

ebédlő két egymástól jól elkülönült részből áll, így a különböző évfolyamok számára a 

megfelelő távolság biztosítható. 

 Az étterembe csak egészséges ember léphet be. Kötelező diákok számára a 

távolságtartás, alapos kézmosás. 

  Az ebédet nem igénylő tanulók felügyeletéről gondoskodunk az iskola nagy légterű 

könyvtárában illetve aulájában, pedagógus felügyelete mellett.  

 A tízórait és az uzsonnát a tanulók az osztályok előtt, illetve kijelölt térrészeknél (lelátó, 

alsó, felső aula) fogyasztják el. A szolgáltató gondoskodik osztályonként elkülönülő 

ételszállító dobozokról illetve a tízóraihoz járó folyadékról, amelyet az intézménybe 

szállítanak. A kiosztásnál gumikesztyűben és maszkban a konyha dolgozói mellett 

iskolánk kisegítő dolgozói és az ügyeletes pedagógusok is jelen vannak ügyelve a 

távolságtartásra, a higiénés szabályok betartására. 

 

9. Az iskolai egészségügyi ellátás 

 



 A higiénés előírások betartásával működik az iskolaorvosi, védőnői szolgáltatás. 

 Változatlan az eljárásrend a gyógytestnevelésre, felmentésre utaltak esetében.  

 A szűrővizsgálatok, oltások megszervezésében az NNK járványügyi és infekciókontroll 

szabályai a mérvadók. 

 

10. Tanulói hiányzások kezelése 

 

 Szigorúan be kell tartani az EMMI intézkedési tervben leírtakat. 

 Nem fogadunk el csak orvosi igazolást. 

 

 

11. Teendők beteg személy esetén 

 

 Szigorúan be kell tartani az EMMI intézkedési tervben leírtakat. 

 Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a 

Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi 

hivatalát tájékoztatni kell. 

 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi 

vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján tájékoztatja az intézményt, hogy a tanuló 

érintett-e a fertőzésben. 

Amennyiben egy köznevelési intézményben (az óvoda kivételével) egy tanuló esetében 

COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba 

kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan 

és a légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől 



számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható, és a 

tanuló visszatérhet az intézménybe.   

 

12. Digitális tanrendre történő átállás 

 

A COVID-19 fertőzéssel érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás 

változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba/csoportba tartozó 

tanulók közül azok, akik oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott 

tanulók 5 napig karanténba kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény 

gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott 

tananyag, a házi feladat) megküldéséről részükre. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról 

történő bekapcsolódás lehetőségét az adott intézmény a helyben kialakult módon, a 

rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja. 

 

 

13. A digitális oktatás helyi rendje 

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 

kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem 

látogathatják. 

 A tanítás az iskolai órarendnek megfelelően zajlik. 

 A tanórák tanítási egységének rögzítése a KRÉTA naplóban történik. Itt kerülnek 

kijelölésre a házi feladatok is. 

 Tanulónk, pedagógusaink számára biztosított az iskolai e-mail cím használata. Ezen 

keresztül várjuk az e-maileket. 

 A szülők számára továbbra is a KRÉTA felülete biztosítja a kölcsönös információcserét. 

 Az iskolában elkészültek a tanulói csoportok a TEAMS felületen. Ezen felület alkalmas 

online órák tartására, a házi feladatok rögzítésére és a számonkérésre is. Pedagógusaink 

számára ezt ajánljuk.  

 Nem zárjuk ki a már meglevő jó gyakorlatok használatát sem: pl. Redmenta, Messenger, 

Facebook csoport használatát. 

 Diákjaink számára, ha szükséges biztosítunk informatikai eszközöket. 



 Minden tárgyból hetente egyszer adunk kötelezően visszaküldendő írásbeli házi 

feladatot. 

 A felső tagozatosok online óráinak időpontját megosztjuk egymással így biztosítva az 

ütközések elkerülését. 

 Azok számára, akik ezt kérik, papír alapon eljuttatjuk a dolgozatokat. 

 

 

 


