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1.

Felkészülés a tanévre

1.1. Az iskola takarító személyzete a tanév megkezdése előtt alapos, mindenre kiterjedő,
fertőtlenítő nagytakarítást végez, ennek ellenőrzése az intézményvezető feladata.
1.2. A tantermekbe a maximálisan elhelyezhető számú padokat helyezünk be, hogy – adott
körülményeink között – lehetséges legyen a tanulók lazább elhelyezkedése.
1.3. A tanulócsoportok órarendi beosztásánál törekszünk arra, hogy minél kevesebb mozgás
legyen a csoportok között. Csoportbontott órák esetében az egyik csoport az
osztálytermében, a másik csoport az órarend által meghatározott teremben tanul. A
szaktantermi órák szervezésétől azonban nem tudunk eltekinteni Pedagógiai programunk
teljesítésének érdekében (biológia, rajz, informatika, fizika, testnevelés).
1.4. 2020. augusztus 19. és 29. között az osztályozó vizsgára érkező tanulók a főépület
bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítés után (felelős: portás) mehetnek be a kijelölt
termekbe, ahol az 1,5 méteres távolságot betartva vizsgáznak. Szájmaszk viselése
ajánlott, de nem kötelező.
1.5. Az iskolavezetés a nevelőtestület bevonásával elkészíti az esetleges digitális munkarendre
való átállás iskolai protokollját.
1.6. A 2020. augusztus 24. és 25. között megszervezett Gólyatáborba érkező tanulóknál
testhőmérsékletet mérünk. Utazás közben, a buszon szájmaszk viselése kötelező.
Fokozottan figyelnek a táborvezetők a rendszeres fertőtlenítésre. Az időjárás
függvényében lehetőleg szabadtéri programokat szerveznek a felelősök. Zárt térben a
maszkviselés ajánlott, de nem kötelező. A háló- és étkezőhelységek fertőtlenítése a
szállásadó felelőssége. (TÁLTOS FOGADÓ). A szülők nyilatkozatot töltöttek ki arról,
hogy beteg tanulót nem engednek a táborba. A helyszínen nyilatkozatot tesz a tanuló.
1.7. A 2020. augusztus 24-én tartandó alakuló értekezletet és az augusztus 31-én tartandó
évnyitó értekezletet az I/10-es teremben tartjuk. A padok kipakolásával biztosítható az 50
fő pedagógus lazább elhelyezése. Kézfertőtlenítő szert és maszkot szükség esetén
biztosítunk. Maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.
1.8. Az iskolába – indokolt esetben - érkező vendégeinket a főbejárati belépéskor kötelezzük
kézfertőtlenítésre és maszkviselésre.
1.9. A terembérlők csak 16.00 óra után vehetik igénybe az iskola helyiségeit.
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2. Az évnyitó szervezése, első tanítási nap
2.1. Évnyitó ünnepséget a 7. és 9. évfolyam tanulói számára (a 9.a kivételével) tartunk az
iskola udvarán. Itt biztosítható a védőtávolság (felelős: testnevelő tanárok).
2.2. A 7. és 9. évfolyam tanulói (a 9.a kivételével) 7.45-8.00 között érkeznek a Csiky Sándor
utcai kapun keresztül az iskolaudvarra.
2.3. Évnyitó ünnepséget a 7. és 9. évfolyam tanulói számára (a 9.a kivételével) tartunk az
iskola udvarán. Itt biztosítható a védőtávolság.
2.4. A 7. és 9. évfolyam tanulói (a 9.a kivételével) 7.45-8.00 között érkeznek a Csiky Sándor
utcai kapun keresztül az iskolaudvarra.
2.5. Az évnyitó után ezek az osztályok osztálytermeikbe vonulnak.
2.6. A 10. évfolyam (valamint a 8.a és a 9.a) tanulói 8.40- 8.55 között lépnek be a Széchenyi
utcai kapun keresztül.
2.7. A 11. évfolyam tanulói 9.00- 9.15 között lépnek be a Széchenyi utcai kapun keresztül.
2.8. A 12. évfolyam tanulói 9.00- 9.15 között lépnek be a Csiky Sándor utcai kapun keresztül.
2.9. Belépés után a tanulók osztálytermükbe mennek.
2.10. Az első tanítási napon a tanulók tájékoztatást kapnak az tanév járványügyi készenlét
idejére vonatkozó intézményi eljárásrendjéről. (Előzetesen honlapon.)
2.11. Az első tanítási napon a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű
tájékoztatást kapnak a személyi higiéne alapvető szabályairól. A tanulókkal át kell
ismételni az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás,
esetleg kézfertőtlenítés.

3. A tanítási napok szervezése
3.1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
3.2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.
3.3. Minden tanuló és dolgozó rendelkezzen egy személyes egészségügyi készlettel, ami
tartalmazzon egy maszkot, egy tartalék maszkot, kézfertőtlenítő szert, kézfertőtlenítő
hatású nedves törlőkendőt, papír zsebkendőt, papírtörlőt.
3.4. Az intézménybe a diákok három kapun keresztül érkeznek be. Az iskolába érkezők
kézfertőtlenítést végeznek.
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Széchenyi utcai főbejárat: 9.d, 9.e, 10.b, 10.c, 10.d, 11.c, 11.d, 11.e, .12.b.
Csiky utcai kiskapu: 7.a, 8.a, 9.a, 10.a, 12.a, 12.d.
Udvari nagykapu: 9.c, 10.e, 11.a, 11.b, 12.c, 12.e.
3.5. 2020. október 1-jétől a kapuknál testhőmérséklet mérésére is sor kerül.
3.6. Az intézmény bejáratainál és minden emeleten vírusölő hatású kézfertőtlenítőt
biztosítunk.
3.7. A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget és papír
kéztörlőt. Kérjük, a célszerű, de takarékos használatát.
3.8. Kiemelt figyelmet biztosítunk az alapvető higiénés szabályok betartására, melyekről az
osztályfőnökök az első tanítási napon az adott korosztálynak megfelelő szintű
tájékoztatást adnak.
3.9. Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. Naponta többször végeznek a takarítók
felület fertőtlenítést a termekben és a mosdókban. Ennek során a padokat, asztalokat,
székeket, ajtó- és ablakkilincseket, villanykapcsolókat, informatikai eszközöket, stb.
vírusölő hatású szerrel fertőtlenítik.
3.10. A termet cserélő osztályok/csoportok akkor mehetnek be a terembe, ha a takarító
személyzet elvégezte munkáját.
3.11. Testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk. Az öltözőkben a
csoportosulás elkerülése érdekében egy időben csak egy osztály tanulói öltözhetnek.
3.12. A testnevelés órára várakozó osztályok a lengőajtón kívül, a folyosón, ill. az udvaron
várakoznak, és a testnevelőtanár engedélye után lépnek be az öltözőkbe.
3.13. Az öltözői belépés előtt a tanulók kézfertőtlenítést végeznek, a testnevelés óra végén
kézfertőtlenítést végeznek, és így lépnek az öltözőbe.
3.14. Az informatikai eszközök fertőtlenítését germicid lámpával végzi az informatika órák
utáni szünetben a rendszergazda.
3.15. Mivel az iskola folyosóin nem tartható be a 1,5 méteres védőtávolság, ezért
KÖTELEZŐ a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
3.16. A folyosóügyeletet ellátó tanár felügyeli, hogy a mosdók előterében a diákok betartsák
a megfelelő védőtávolságot, ne legyen csoportosulás.
3.17. A tanórán a szaktanár kialakítja a tantermi adottságoknak megfelelő lehető leglazább
ülésrendet.
3.18. A tanóra végén a szaktanár minden alkalommal felszólítja a heteseket szellőztetésre.
Ha lehet, óra közben is szellőztessenek.
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3.19. Felhívjuk a tanulók figyelmét arra, hogy lehetőség szerint az iskola épülete előtt se
csoportosuljanak.
3.20. A kollégiumban és a menzai étkezőben az illetékes intézmények eljárásrendje szerint
kell eljárniuk a tanulóknak.
3.21. A járványügyi készenléti helyzetben kiemelt figyelmet kell fordítani az osztály- és
csoportnaplók pontos és naprakész vezetésére. Szükséges a tanulók hiányzásának precíz
adminisztrálása.

4. Tanulói ügyintézés
4.1. A titkárság megközelítése az udvari lépcsőház felől lehetséges. A várakozás a lépcsőn
történik a kellő védőtávolság betartásával.
4.2. A gazdasági iroda megközelítése az udvar felől lehetséges.
4.3. A titkársági és gazdasági ügyintézés során az irodában és a folyosón várakozva viseljenek
maszkot a tanulók.
4.4. A tanulói hirdetőtábla elkerül a tanári elöl a földszinti bejárathoz. Kérjük a tanulókat,
hogy a hirdetőtábla előtt se csoportosuljanak.
4.5. A tanári szoba előtti üvegfolyosón a tanulók a védőtávolságot fenntartva várakozzanak,
és viseljenek maszkot.
4.6. Az iskolai büfé nem üzemel a járványügyi készenlét idején.

5. Kapcsolattartás a szülőkkel
5.1. A szülői értekezleteket személyes megjelenéssel nem tartunk.
5.2. Az év folyamán lehetőleg digitálisan tartják a kapcsolatot a szülőkkel az osztályfőnökök
és szaktanárok (pl. e-Kréta üzenetek).
5.3. Az év elején a szülők tájékoztatást kapnak az intézménynek a tanév járványügyi készenlét
idejére vonatkozó eljárásrendjéről. (honlapon, e-Kréta.)
5.4. A szülői értekezleten tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél
betegségtüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak a
tanuló orvosi vizsgálatról, nem engedheti iskolába. A szülő köteles az iskolát értesíteni,
ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
5.5. A tanév kezdetekor megkérjük a szülőket, hogy jelezzék, ha gyermeküknek a
vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például
szív-érrendszeri

megbetegedések,

cukorbetegség,

légzőszervi

megbetegedések,
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rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) van, és távoktatást
igényel gyermeke számára. Szakorvosi igazolás illetve ajánlás szükséges (ld. 6. pont)
5.6. Az egyéni tanrend iránti kérelmet az OH-nak kell benyújtani.

6. Iskolai rendezvények a tanév során
Az hagyományos iskolai rendezvények megtartásának aktuális formáiról a nevelőtestület és a
diákönkormányzat véleményének meghallgatásával a rendezvény előtt egy héttel dönt az
intézményvezető.
6.1. DÖK vezetőképző
6.2. Kisdobós avató (tornaterem)
6.3. Biológus avató (I/10)
6.4. Elsősök bemutatkozása
6.5. Diáknap (elhalasztva tavaszra)
6.6. Mikulásnap (udvaron)
6.7. Gombavató
6.8. Kirándulások (egy nap belföldön)

7. Tanulói hiányzások kezelése
7.1. Iskolai hiányzását annak a tanulónak, 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, és erről orvosi
igazolással rendelkezik, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
7.2. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül.
7.3. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal és szülőkkel
egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban
(tananyagtovábbítás, kijelölt időpont délután a dolgozatok megírására).
7.4. 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. 250 óra igazolt hiányzás esetén osztályozó vizsgára kötelezhető a
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tanuló, ha a hiányzás miatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a
nevelőtestület engedélyezi az osztályozó vizsgát.

8. Teendők beteg személy esetén
8.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, elkülönítjük a fsz.17.-es szobába, és értesítjük az iskolaorvost.
8.2. A következő betegségtünetekre figyelünk: láz, nátha, köhögés, légszomj, rosszullét,
rosszullét, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, orrdugulás, orrfolyás, fejfájás, ízérés- és
szaglászavar.
8.3. Az iskolaorvos az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén
a szülő/gondviselő értesítéséről gondoskodunk, akinek a figyelmét fel kell hívni arra,
hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt
követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
8.4. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Különösen ügyeljünk a védőtávolságra!
8.5. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi
gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára
vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a fertőzésgyanú, az ő kötelességük az
NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni beteggel kapcsolatos
teendőket.
8.6. A betegség miatt hazaküldött tanuló, illetve az a tanuló, aki betegség miatt nem jelent
meg az iskolában, legközelebb csak orvosi igazolással jöhet iskolába. Szülői igazolás
nem fogadható el.
8.7. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie. Ez
alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket az iskolában (ld. 6. pont).

9. Az iskolai egészségügyi ellátás szabályai
Az EMMI intézkedési terve a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a
járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 7. pontja alapján jár el az
iskolaorvos, védőnő és iskolafogász.
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10. Záró rendelkezések
10.1. Az ebben az eljárásrendben nem szabályozott esetekben az aktuális hivatalos
járványügyi protokollt kell betartani (pl. külföldi utazás).
10.2. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív
Törzs dönt.
10.3. A járványügyi készenlét idejére szóló eljárásrend a honlapon megtekinthető
10.4. Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.
Eger, 2020. szeptember 18.
Berkes Krisztián
intézményvezető
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