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 Az iskolába kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló jöhet.  

 A szülő és az intézményben dolgozó is köteles az iskolát értesíteni, ha a közvetlen környezetében 

(család, munkahely) koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

 A tanuló hatósági karanténba kerülése esetén a hiányzás igazolt. 

 Külföldön tartózkodásról hazatérve kötelező az iskolát értesíteni. 

 Az intézményben folyó oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  

 Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárás rendje szerint 

gondoskodni kell orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az intézményt az 

info@kelenvolgyisuli.ujbuda.hu email címen értesíteni.  

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, 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 tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási 

és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

 Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó 

határozatot szükséges bemutatni. 

 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.  

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni és értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő értesítéséről is gondoskodni 

kell az nnk.gov.hu oldalon lévő információ szerint. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek 

kesztyű és maszk használata kötelező. Elkülönítő helyiségnek a kisház német termét jelöltük ki, 

így az az órák megtartására nem használható.  

 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.  

 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.  
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 „A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII.30.)Korm. 

rendelet 26. § értelmében a koronavírus- világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek 

megjelenése a nevelési-oktatási intézményekben a nemzeti köznevelesről szóló 2011. évi CXC. törvény 

30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő vészhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően 

koronavírus esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal 

rendelhet el rendkívüli szünetet.” 

 

 

 

 A reggeli csoportosulásokat megelőzve a felső tagozatos osztályok tanulói érkezéskor az iskola hátsó 

bejáratát használják. 

 Az iskola épületét a felső tagozatos tanulók az iskola hátsó bejáratán hagyják el.  

 Az iskolába csak orrot, szájat eltakaró maszkban lehet belépni. 

 A szájmaszk használatára figyelemfelhívó táblákat helyeztünk el a bejáratoknál.  

 A bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítőket csak az érkezéskor, kötelezően használják a diákok és 

a pedagógusok, iskolai dolgozók.  

 Szülők az épületbe nem jöhetnek be, gyermekeiktől az iskola előtt búcsúzzanak el és tanítás után is 

ott várják őket!  

 Szülői értekezleteket az épület különböző részeiben található tantermekben, illetve szabadtéren 

tartunk. A szellőztetést biztosítani szükséges. A szülőknek szájmaszk használata kötelező.  

 Fogadóórák tartása online történik.  

 A titkárságot telefonon csak nagyon fontos ügyekben keressék a szülők, bízzák gyermekeikre az egyéb 

elintézendő feladatokat (igazolások, diákigazolvány, iskolalátogatási igazolás stb.)!  

 A portán 17 óráig működik a walkie-talkie és az ügyeleti rendszer. Tehát az eddigiektől eltérően 

16 óra utáni időszakban sem lehet bejönni szülőknek az épületbe. A tanulók plexivel védett pad mögött 

látják el az ügyeletes feladatukat. 

 A tanítási órák közötti szünetekben a folyosókon mindenkinek kötelező a maszkhasználat. A 

tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése ajánlott, az adott szaktanár dönt erről. 

 A szabadtéri foglalkozások ideje alatt, valamint az iskola épülete előtt is meg kell előzni a diákok 

csoportosulását! 

 Az udvari szünetekben az 1. és 2. évfolyamos osztályok a tanítójukkal a templomkertben 

tartózkodhatnak. A 3-4. évfolyamos diákok a belső (piros) udvaron, a felsős diákok a hátsó (betonos) 

udvaron levegőzhetnek, mozoghatnak.  

 A délutáni udvari szabadidős foglalkozásokon az alsós napközis csoportok a templomkertben és az 

oldalsó udvari játszótéren, az 5.-es napközis csoport a belső (piros) udvaron, a tanulószobán résztvevő 

diákok a hátsó (betonos) udvaron levegőzhetnek, mozoghatnak.  



 Napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk a folyosókon és a szociális helységekben.  

 A tanulók a saját padjukat az osztályokba elhelyezett fertőtlenítős törlőkendővel letörölhetik.  

 A tantermek szellőztetését folyamatosan biztosítani kell. Az óraközi szünetekben az ablakok csak 

bukóra lehetnek nyitva. Az órát tartó pedagógus az óra elején vagy végén a terem teljes szellőztetését 

biztosítsa.  

 Minden tanulónál lennie kell saját higiénés csomagnak, mely tartalmaz kézfertőtlenítőt, nedves 

törlőkendőt és egy tartalék maszkot! 

 Otthoni játékszer az iskolába nem hozható be. 

 A testnevelés órákat 5-8 perccel hamarabb abba kell hagyni, időt adva ezzel az átöltözésre. A 

következő osztály tanulói csak akkor mehetnek be az öltözőkbe, ha az adott osztály már elhagyta 

azokat. Az órát tartó pedagógusoknak meg kell várni, amíg a tanulók az óra végén átöltöznek. 

 A tornateremben, egy időben csak egy osztály tartózkodhat! A testnevelésórákat az időjárás 

függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust 

igénylő feladatokat.  

 A rövidített tanórák lehetőségét az alsó tagozaton biztosítjuk a mosdókban történő torlódás 

elkerülése érdekében. A tanórák jellegéből adódóan a rövidített tanóra a felső tagozaton is lehetséges.  

 Amennyire lehetséges a padokat egymástól távol helyezzük el a tantermekben. Kerüljük a 

csoportmunkát.  

Az iskolai tanórákat a központi előírásoknak megfelelően lehetőleg az osztályok saját tantermeiben 

tartjuk. 

 A számítógép klaviatúráit és a taneszközöket az órák után az iskola által biztosított fertőtlenítő 

kendőkkel letöröljük.  

 Napközben többször felhívjuk a diákok figyelmét a szappanos kézmosásra. A tanulóknak naponta 

többször alaposan kezet kell mosni, a mosdókban kihelyezett fertőtlenítős szappanokkal.  

 A mosdók bejáratánál a távolságtartásra figyelmeztető jelzéseket teszünk ki. 

 Az épületben a kilincsek, villanykapcsolók, csaptelepek, WC nyomógombok,  a korlátok, a 

tornateremben a tornapadok, szőnyegek, bordásfalak,  valamint az ebédlői asztalok és székek 

speciális felületkezelése 2020. szeptember 21-én megtörtént. 

Ez az ezüstion-technológián alapuló, gyorsan száradó, súrolásálló, univerzális fertőtlenítő bevonat 

hosszú távú (1 év) ellenállást biztosít a baktériumokkal, gombákkal és a vírusokkal szemben. 

 A reggelit az első osztályok az előző évekhez hasonlóan a saját tantermükben fogyasztják el. A 

második évfolyam tanulói 8.40- 8.50, a szünet további 10 percében a többi évfolyam tanulói 

reggelizhetnek az ebédlőben a távolságtartás betartásával.  

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

vagy kézfertőtlenítésére. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. 

 Az ebédeltetést végző pedagógusoknak gumikesztyűt biztosítunk, amelynek használata az 

ebédeltetés során kötelező.  



 Az infrastruktúra hiányossága miatt az eddigi étkezési beosztáson úgy módosítunk, hogy az ebédlőn 

kívül a színházteremben is folyik tálcás rendszerben étkeztetés.  

 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra 

vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ha az egészségügyi ellátás korlátozására nem kerül sor, a 

szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat el kell végezni.  

 Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása, valamint az iskola 

hagyományőrző programjai átmenetileg felfüggesztésre kerülnek.  

 Az őszi időszakban, a kötelező tantervi úszásoktatatás felfüggesztésre kerül.  

 A délutáni, nem tanórai célú iskolai sportfoglalkozások – kosárlabda szakkör, labdarúgás szakkör, 

játékos testnevelés, gyógytestnevelés – valamint a pávakör és az iskolai énekkari foglalkozások 

felfüggesztésre kerülnek.  

 A tanfolyamok (dzsúdó, karate, rocky stb.) megtartása átmenetileg felfüggesztésre kerül. Az 

esetleges változásokról a későbbiekben tájékoztatjuk a szülőket, tanulókat.  

 

 

 

 

 

 Tantermen kívüli digitális oktatásról és az esetleges változásokról a miniszter és az Operatív Törzs 

dönt. 

 Intézményünk nem tudja biztosítani a hagyományos és a digitális tanrend párhuzamosságát.  A fent 

ismertetett hiányzások esetén a tanulónak önállóan, társai segítségét kérve kell megoldania a 

tananyag pótlását, hasonlóan a korábbi távolmaradásokhoz.    

 Digitális oktatás bevezetése során a Microsoft Office 365 Teams alkalmazást használjuk.   

 A tantermen kívüli oktatás ideje alatt a gyermekfelügyeletet igénybe vevő tanulók étkeztetését a 

feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell.                                                                      

 Az oktatással, valamint a járványügyi helyzettel kapcsolatos hírek, a www.oktatas.hu , 

www.kormany.hu és a koronavirus.gov.hu oldalon kell követni. Az iskola a www.kelensuli.hu 

oldalon illetve a 434-5374-es telefonszámon érhető el. 

 Az aktuális információkról, esetleges változásokról az iskola honlapján és a szülői körlevelekben 

adunk tájékoztatást. 
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TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE 2020. OKTÓBER 1-JÉTŐL 

 

 A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete 

értelmében október 1-jétől kötelező a köznevelési intézményekben a testhőmérséklet mérése.  

Az országos tisztifőorvos által meghatározott mérték: 37,8 ℃ 

Az eddigi gyakorlat szerint, betegség, rosszullét, baleset esetén azonnal értesítjük a szülőket.  

 

ALSÓ TAGOZAT  

MÉRÉSI PONT: A FŐBEJÁRATNÁL, A SÁTORBAN (IDŐJÁRÁSTÓL FÜGGŐEN AZ 

ÉPÜLETBEN, A LÉPCSŐNÉL)  

BEÉRKEZÉS AZ ISKOLÁBA: ¼ 8 és ¾ 8 KÖZÖTT  

¼ 8 és ½ 8 között: 1 felnőtt közreműködésével  

½ 8 és ¾ 8 között: 2 felnőtt közreműködésével   

Kérjük, a torlódások elkerülése érdekében, gyermeküktől az iskola épülete előtti közterületen, a 

kaputól távolabb köszönjenek el. 

 

FELSŐ TAGOZAT 

MÉRÉSI PONT: HÁTSÓ BEJÁRATNÁL, AZ I. EMELETEN, A FOLYOSÓ VÉGÉN  

BEÉRKEZÉS AZ ISKOLÁBA: ¼ 8 és ¾ 8 KÖZÖTT  

¼ 8 és ½ 8 között: 1 felnőtt közreműködésével 

½ 8 és ¾ 8 között: 2 felnőtt közreműködésével   

 

Kérjük, a gyors kézfertőtlenítés elvégzése érdekében, ne legyen semmi a gyermekek kezében, a 

tornazsákot a karjukon hozzák, a maszkot ne az iskola előtt vegyék fel. 

Kérjük, a házirendben meghatározottak szerint, a tanulók pontosan érkezzenek az iskolába, mert ¾ 8 után 

nincs lehetőségünk a testhőmérséklet mérésére. 

Amennyiben szükségesnek látjuk, a testhőmérséklet mérését megismételjük. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. október 1.                                                                  Benis Andrea  

intézményvezető  

     

 


