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NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről kiadott Intézkedési Terve alapján  

a Néri Szent Fülök Katolikus Iskola a járványügyi helyzetre való tekintettel a következő intézkedési 

tervet dolgozta ki, melynek betartása szükséges a gyerekek és dolgozóink egészségének védelmében. 

 

Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a 

járványügyi helyzet alakulásától függően és a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A 

módosításról az intézmény vezetője ad tájékoztatást az érintettek számára. 

A gyerekek az osztályfőnöki órákon részletes tájékoztatást kapnak az iskolában érvénybe lépő higiéniai 

intézkedésekről, új szabályokról. Ezen intézkedések egy része kényelmetlenségeket okozhat, ám 

feltétlenül szükségesek a járvány terjedésének megakadályozása érdekében. Kérjük, a szülőket is 

erősítsék a gyerekekben a szabályok betartásának fontosságát. 

Felhívjuk továbbá az érintettek figyelmét, hogy az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján a 

járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő 

kiemelt hírek, tájékoztatók elérhetők. 
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1.1. Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó érkezhet az iskolába.  

1.2. A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. 

1.3. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van. 

1.4. Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a 

kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. (EMMI 

Intézkedési Terv 2.1 pontja) 

1.5. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést 

feloldó határozatot szükséges bemutatni, (EMMI Intézkedési Terv 2.1 pontja) mellyel a szülő 

gyermeke távolmaradását igazolja. 

1.6. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 

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

haladéktalanul elkülönítésre kerül. Az iskola értesíti az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

1.8. Amennyiben egy tanuló esetén a fertőzés tünetei észlelhetők az iskola értesíti a 

szülőt/gondviselőt, akinek a lehető leghamarabb el kell vinnie az intézményből a gyermekét, 

valamint feltétlenül meg kell keresnie telefonon a gyermek háziorvosát. 

1.9. Az iskolában a beteg gyermek felügyeletére kijelölt személynek a kesztyű és a maszk használata 

kötelező. 

1.10. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza. (EMMI Intézkedési Terv 9.4 pontja) 

1.11. Igazolt annak a tanulónak az iskolai hiányzása, 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. 

1.12. A szülő a házirend szerint igazgatói engedély nélkül 3 napot igazolhat. Amennyiben a fenti 

pontok, valamint a jogszabályok által nem szabályozott esetben, de a járványra való tekintettel 

a szülő szükségesnek érzi gyermeke távolmaradását az intézménytől, akkor az iskola vezetőjéhez 

kell fordulnia és kérvényeznie kell, hogy gyermeke hiányzását igazoltnak tekintsék. Minden ilyen 

esetben az intézmény vezetője egyéni elbírálás alapján dönt. 
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2.1. Az iskola a bejáratánál kézfertőtlenítőt biztosít minden érkező számára. 

2.2. A kézfertőtlenítés a kapunál, a mosdók használata után és az étkezések előtt kötelező. 

2.3. Kéztörlésre kizárólag papírtörlők használhatók. 

2.4. Az iskola tanulói az iskola épületébe kézfertőtlenítés után orrot, arcot eltakaró maszkban 

léphetnek be, melynek viselete az iskola folyosóin, a közösségi terekben, a könyvtárban és a 

reggeli ügyelet alatt kötelező. A szájmaszk viselése a tanórák és a délutáni foglalkozások alatt, 

illetve a tantermekben (kivétel reggeli ügyelet) nem kötelező. 

2.5. A tanulók hazamenetele az alsós és a felsős osztályokban a kitöltött szülői nyilatkozatok alapján 

a tanórák, illetve a napközi végeztével lehetséges. 16 óra után a napközis tanárokkal ügyeletet 

biztosítunk. A védett tanulóidőt kérjük tartsák tiszteletben, csak ennek végén kérjék ki 

gyermekeiket. 

2.6. Kérjük, hogy amikor gyermekeikért jönnek, tartsák be a 1,5 m távolságot. Az iskola kapuja és a 

portásfülke között egyszerre maximum 3 szülő tartózkodhat abból a célból, hogy kikérje 

gyermekét (bediktálja a nevét) a portán dolgozó iskolai alkalmazott számára. Miután ez 

megtörtént, kérjük fáradjanak ki az épületből, és a járdán várakozzanak tovább gyermekükre. 

2.7. Délutánonként amennyiben az időjárás és a foglalkozások engedik, a gyermekek az 

iskolaudvaron tartózkodnak, ez esetben a szülők az iskolaudvar gazdasági bejáratán keresztül 

vihetik el gyermeküket az intézményből. 

2.8. Az iskola szűkös intézményi keretei miatt, kérjük a szülőket, hogy aki teheti, a tanulási idő után 

vigye haza gyermekét. Hasonló okokból kérjük, hogy aki megteheti, az étkező zsúfoltságának 

csökkentése érdekében lehetőleg ne vegye igénybe az iskolai étkeztetést. 

 

3.1. A tantermi oktatás során a több csoport/osztály által használt termekben minden csoport után 

megtörténik a padok, és használt eszközök fertőtlenítése, mely a tanórát/foglalkozást megtartó 

tanítók és tanárok irányításával történik. 

3.2. A csengetési rend módosul a járványügyi helyzet alapján megtervezett ebédeltetési rendhez 

igazodó órarend miatt. Ezért a 7. órák az iskolában 13.55-tól 14.40-ig tartanak. Utána 5 perc 

szünet következik és a délutáni védett tanulási idő 14.45-től 15.45-ig tart. A délutáni védett 

tanulási idő alatt a portán keresztül gyermeket kikérni nem lehet. 
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3.3. A tornatermi öltözőkben a testnevelés óra kezdetéig a maszk viselete kötelező. A testnevelés 

órák az időjárás függvényében szabadtéren kerülnek megtartásra. 

3.4. A nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: ünnepségek /okt. 23./, 

bál kulturális programok, stb.) rendezvények a tanév munkatervébe bekerülnek, de egyelőre 

online vagy „konzerv” műsorok formájában kerülnek megszervezésre. Ha ez nem lehetséges, 

akkor később kerülnek megrendezésre vagy elmaradnak. 

3.5. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások a tömegközlekedés kikerülésével és egy 

napos időtartammal kerülhetnek megszervezésre. 

3.6. Az első félévben az úszásoktatást szüneteltetjük az érintett 3. és 4. évfolyamon. 

3.7. Szeptember folyamán minden délutáni szakkör és foglalkozás elindulása felfüggesztésre kerül, 

kivéve a korrepetálások és a fejlesztő torna, melyek szeptember második felében indulnak, ha a 

járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi. 

3.8. A járványügyi helyzet folyamatos értékelése mellett kerül döntés a délutáni szakkörök 

elindítására, mely során megkülönböztetésre kerülnek a külsős személyek és az iskola 

pedagógusai által tartott foglalkozások. 

3.9. A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozások sportkörök, valamint az iskolai énekkari 

foglalkozások is átmenetileg szünetelnek. 

3.10. A délutáni foglalkozások felfüggesztése alól a kerületi Rácz Aladár Zeneiskola órái jelentenek 

kivételt. 

 

4.1. A napi többszöri fertőtlenítő takarítás az erre kijelölt takarító személyzet feladata. 

4.2. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz viselése 

szükséges.  

4.3. A mosdókban papír kéztörlők kerültek kihelyezésre, a szappanadagolók fertőtlenítőszerrel 

kerültek feltöltésre. 

4.4. Az iskola munkatársainak kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, 

természetes szellőztetésre. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében 

lehetőség szerint nyitva kell tartani. 
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5.1. Az ebédeltetést az iskolai ebédlőben a járványügyi előírások betartásával az órarendbe építetten 

történik, részben a korábbi ebédeltetési idősáv elhúzásával, melynek részleteiről és a pontos 

ebédeltetési beosztásról értesítést kapnak a szülők. 

5.2. Az étkezőben egyszerre maximum 54 tanuló ebédelhet. 

5.3. Az étkező tisztaságának fokozott felügyelete a konyhai személyzet feladata, melybe beletartozik 

az ebédelő csoportok között az asztalok fertőtlenítése. 

5.4. Az étkezésre felügyelő tanítók és tanárok feladata az étkezés előtt figyelmeztetni a tanulókat az 

alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

5.5. A konyhai dolgozók, valamint az étkeztetésben segítő pedagógusok illetve pedagógiai 

asszisztens számára a szájmaszk és a gumikesztyű használata kötelező. 

6.1. A szülői értekezletek, SZMK ülések online formában kerülnek megrendezésre. A szülők értesítése 

e-mailben történik. 

6.2. A tantestület egy újabb esetleges iskolabezárás és digitális átállás idejére az elmúlt félév 

tapasztalatait felhasználva előkészíti az osztályok Classroom felületeit. Amennyiben szükséges 

az iskola vezetése alternatív órarendet is készít. 

Budapest, 2020. 09. 10. 

Sillye Gergely 

intézményvezető 


