
Melléklet 

A HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉSE 

 

Készült az EMMI által kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című 

dokumentum útmutatásai alapján. A házirend kiegészítése a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó intézkedési terv (protokoll) módosításáig vagy visszavonásáig marad 

érvényben. 

1. Az intézmény látogatása  

 Az iskolába történő belépéskor minden tanuló és iskolai dolgozó hőmérsékletét 

ellenőrzik az iskola munkatársai.  Amennyiben az Operatív Törzs által elrendelt fokot 

eléri, illetve meghaladja valakinek a testhőmérséklete, nem léphet be az épületbe. A 

belépést követően a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő szerrel a kézfertőtlenítés 

kötelező.  

 A tanulóknak az intézménybe való beléptetése 2 bejáraton történik („felső és alsó” 

épület). A tanulók az osztálytermüknek megfelelő bejáratot használják! A 

megérkezését követően minden tanuló haladéktalanul az osztálytermébe megy. 

 Törekedni kell az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az 

intézmény épülete előtt, mind az intézmény területén. 

 Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába. Az iskola épületében a folyosókon nem lehet 

várakozni. 

  Szülő és más, idegen személy csak abban az esetben léphet be az épületbe, ha 

 látogatására engedélyt adott az intézmény vezetője vagy vezető helyettese, 

illetve szülők esetén az időpontot előzetesen egyeztette, 

 testhőmérsékletének ellenőrzése megtörtént, 

 kezét fertőtlenítette, 

 maszkot visel. 

 

2. Az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása az intézményben 

 

 Az osztálytermeket, a folyosókat és egyéb közösségi helyiségeket folyamatosan 

szellőztetjük, az időjárási helyzet függvényében ez fokozott figyelmet, esetleg 



„szakaszos szellőztetést” igényel. A tantermi szellőztetés biztosítása elsődlegesen az 

adott órában érintett szaktanár feladata, munkáját segítik az osztályban ezzel a 

tevékenységgel megbízott felelősök. A folyosók szellőztetését és a távolságtartást az  

ügyeletes tanár ellenőrzi. 

 Az osztályok tanórái lehetőség szerint a saját osztálytermeikben vannak. 

 A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható 

legyen a 1.5 méteres távolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be, úgy 

javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

 Az iskola pedagógusai és munkatársai számára a szünetekben, a folyosókon, a 

mosdókban és a közösségi helyiségekben és a termekben az orrot és szájat egyaránt 

eltakaró maszk használata kötelező.  

 Az épületbe belépő szülők és más idegen személyek számára a maszk viselése 

kötelező.  

 Előzetes bejelentés és egyeztetés alapján (megfelelő időjárási körülmények között) a 

szaktanár óráját tarthatja a szabadban, az iskola udvarának valamely, erre a célra 

kijelölt helyén. Rossz idő esetén az óra megtartására a terembeosztásban kijelölt 

helyiségben kerül sor.  

 A maszk viselésének lehetősége minden tanulónak és az intézmény összes 

dolgozójának alapvető joga, az órai munka minőségére vagy bármilyen más indokra 

hivatkozva a szájmaszk viselésének korlátozása nem megengedett. 

 Az ebédeltetés 12.30-14.00 között történik, a sorban állás során biztosítani kell a 

megfelelő távolságot. Étkezés előtt kiemelt figyelmet kell fordítani az alapos, 

szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az 

órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez 

mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, 

kiscsoportokban) kell végezni.  

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy 

elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.  

 Az osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások, táborok az aktuális járványügyi 

előírásoknak megfelelően szervezhetők. A külföldre tervezett kirándulásokat 

elhalasztjuk. 



 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírások 

betartása mellett, online értekezlet formájában tartjuk meg. A szülőkkel való 

kommunikációban előnyben részesítjük az információk a Köznevelési Regisztrációs és 

Tanulmányi Alaprendszeren (KRÉTA) keresztül történő kapcsolattartást. 

 

3. A tanulói hiányzások kezelése 

 Az intézmény kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.  

 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.  

 Ezen időszakban a fenti két esetben a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a 

pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet 

az oktatásban.  

 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok 

betartása szerint szükséges eljárni. 

 A járvány időszaka alatt is a hiányzás tekintetében a Házirend igazolásokra vonatkozó 

korlátozó rendelkezései az irányadóak. 

 Amennyiben a szülők gyermeküknél covid fertőzésre utaló tüneteket észlelnek, a 

NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodniuk kell orvosi vizsgálatról.  

 Az a tanuló és iskolai dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába.  

 Amennyiben a tanuló hatósági karantén elrendelése miatt hiányzik, akkor ezt a 

szülőnek haladéktalanul jeleznie kell az iskola számára. Ebben az esetben igazolásként 

a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot 

szükséges bemutatni.  



 Amennyiben a tanulót láz vagy egyéb tünet miatt az iskola hazaküldte, csak háziorvos, 

a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába.  

 

4. Teendők beteg vagy tüneteket mutató tanuló esetén 

 

 A szülő köteles haladéktalanul értesíteni az iskolát, amennyiben gyermekénél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

 Amennyiben egy tanuló a beléptetésnél lázasnak bizonyul, az iskolában elkülönítjük, 

szüleit értesítjük és megkérjük őket arra, hogy haladéktalanul vigyék haza 

gyermeküket.  

 Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál észlelhetők a 

fertőzés tünetei, az iskola erre kijelölt helyiségében elkülönítjük. Gyermek esetén a 

szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, 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. Egyúttal 

értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a 

további teendőkről.  

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

 

5. A digitális munkarendről 

 Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív 

Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul 

tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény 

jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. 

 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.  

 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a 

tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben 

meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben 

objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi 

központ gondoskodik. 



 

 

 

 

6. Kommunikáció 

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak korosztályuknak megfelelő 

szintű részletes tájékoztatást kell kapniuk. A gyermekeknek meg kell tanítani az 

úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos 

kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  

 Kérjük az az iskola közösségéhez tartozókat, hogy csak hiteles forrásokból 

tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a 

www.oktatas.hu felületein kell követni. Kövessék figyelemmel intézményünk 

honlapját (www.nagyivan-iskola.hu) és a KRÉTA felületet. 

 

Ezen melléklet 2020.október 01-től visszavonásig érvényes. 

Nagyiván, 2020.09.25. 

          Bajnok Matild 

        tagintézmény-vezető 

http://www.nagyivan-iskola.hu/

