
Házirend 

1. sz. melléklet 

A tanítás rendjét befolyásoló egészségügyi helyzet idején alkalmazandó, általánostól eltérő szabályok 

 

1. Az iskola épületébe csak az iskola tanulói, dolgozói, ill. megállapodás keretében az iskola épületében 

feladatot ellátó személyek léphetnek be. 

2. Szülők és más látogatók csak az intézményvezető engedélyével léphetnek az épületbe. 

3. A bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

4. A közösségi terekben kötelező a maszk viselése. 

5. A tantermekben és más helyiségekben (tanári, irodák stb.) nem kötelező a maszk. 

6. A közösségi terekben kerülni kell a csoportosulásokat, a nem egy osztályhoz, csoporthoz tartozó tanulók 

tartsanak egymástól 1,5 méteres távolságot. 

7. A mellékhelyiségekben egyszerre csak az ajtón elhelyezett tábla szerinti létszámú személy tartózkodhat. A 

többieknek az ajtó előtt kell várakozniuk a szükséges távolságtartással. 

8. Mindenki csak a számára kijelölt mosdókat használhatja (alsósok: földszint és első emelet, felsősök: alagsor 

és 2. emelet). 

9. Az ebédlőben egyszerre két tanulócsoport tartózkodhat. Minden tanulócsoport után fertőtleníteni kell az 

asztalokat és a székeket.  

10. A büfé előtt való várakozáskor is be kell tartani a 1,5 méteres védőtávolságot. A vásárolt ennivalót az 

osztályteremben kell elfogyasztani. 

11. A reggeli ügyelet során csak az egy osztályba járó diákok tartózkodhatnak egymás közelében, de lehetőség 

szerint kerülni kell a személyes érintkezést. 

12. 16 óra után a szülők lehetőleg vigyék haza a gyerekeket, hogy minél kevesebben legyenek az összevont 

ügyeleten. Az összevont ügyelet idején külön csoportban kell elhelyezni a két osztály tanulóit az 

osztálytermen belül. A gyerekek délutáni hazavitele során csak a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak a 

szülők a portán, a várakozás lehetőleg az udvaron történjen. 

13. A testnevelés órára való átöltözéskor az órát tartó pedagógusnak meg kell oldania, hogy a csoportok ne 

találkozzanak egymással. 

14. Az udvaron minden tanulócsoport külön kijelölt területen levegőzhet. Az alsósok az iskola előtti udvaron, a 

felsős napközisek és a tanulószobások a tetőkertben. 

15. Az iskolában betegség tüneteit mutató gyermeket azonnal el kell különíteni (orvosi szoba, ill. orvosi szoba 

előtere). A beteg gyermekre az intézményvezetés által kijelölt személy felügyel (pedagógiai asszisztens, 

pedagógus stb.). A gyermek az iskolába csak orvosi igazolással térhet vissza. A hatósági karanténba került 

gyermek estében nem szükséges az orvosi igazolás, amennyiben a hatóság hivatalból értesíti az iskolát a 

járványügyi megfigyelés feloldásáról. 

16. Iskolai szintű vagy több osztály részvételével zajló rendezvényt nem tartunk. 

17. Annak a tanulónak a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós 

betegsége miatt, és erről orvosi igazolással rendelkezik, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Ezen időszakban a 

tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma 

mellett részt vehet az oktatásban. 

18. Igazolt COVID-fertőzés esetén felettes szerveink utasításának megfelelően tájékoztatjuk a szülőket.  

19. A digitális oktatás bármilyen kört (osztályt, osztályokat, egész iskolát) érintő bevezetéséről az intézmény nem 

hozhat önálló döntést, ilyen esetben az illetékes felettes szerv utasítása szerint járunk el. 

 

 


