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Járványügyi szülői tájékoztató 

2020. 09. 01-től a Röszkei Orbán Dénes Általános Iskolában 

 

Tisztelt Szülők! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdésének d) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Köznevelésért Felelős Államtitkársága által a járványügyi készültség bevezetéséről 

szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre tekintettel kiadott, a 2020/2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről szóló Intézkedési terv (protokoll) végrehajtására elkészült intézményünk 

Eljárásrendje, melynek alapján az alábbiakról szeretnénk Önöket tájékoztatni. 

 

1. Intézményünket és programjainkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

tanuló látogathatja. 

2. Felnőtt (szülő, vendég) engedély nélkül nem jöhet be az iskola épületébe. Az 

engedélyt az intézményvezetőtől és a helyettesétől lehet kérni. Az első osztályos 

szülők számára engedélyezett az eddigi gyakorlat szerinti 2020. szeptember 30-

ig történő tanulókíséret, maszkban és csak a tanterem ajtajáig. A második 

osztályos tanulókat 2020. szeptember 8-ig kísérheti be egyik szülő a tanterem 

ajtajáig szintén maszkban.  

3. A szülők biztosítsanak gyermekük részére szájmaszkot, mert lehetnek olyan 

esetek, amikor erre szükség lehet (pl. szűrővizsgálaton való megjelenés). 

A maszk használata ugyanakkor az intézményen belül sem tanulónak sem 

pedagógusnak nem kötelező.  

4. Az intézmény a fenntartó jóvoltából biztosítja a kézmosáshoz, 

kézfertőtlenítéshez szükséges anyagokat, míg a szülőnek biztosítania kell 

gyermeke számára az alapvető személyes higiénéhez szükséges eszközöket (pl. 

papírzsebkendő). 

5. Az osztályfőnök az első tanítási napon tájékoztatja a tanulókat a járványügyi 

készültség idején alkalmazandó eljárásrendről. 

6. Az iskolába érkezéskor az ügyeletes pedagógus az iskola alkalmazottainak 

közreműködésével gondoskodik a tanulók kézfertőtlenítéséről.   

7. A tanulók az udvaron kellő távolság megtartása mellett tartózkodhatnak.  

8. A tantermekben az osztályfőnök illetve a szaktanár által kialakított ülésrend 

megtartása kötelező. 

9. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából az oktatáshoz-neveléshez nem 

szükséges tárgyakat, bútorokat a tantermen kívül helyeztük el, ahol erre szükség 

volt. 

10. Eső esetén a tanulók az osztályteremben vannak, lehetőleg nyitott ablakoknál. A 

folyosókon sem lehet csoportosulás, csak a mosdó használata engedélyezett. 

11. A tanítási órákon a szellőztetés, az ablakok nyitva tartása kötelező, amennyiben 

az időjárás ezt lehetővé teszi. Ha a teremben légkondicionálót használnak, akkor 

is gondoskodni kell a szellőztetésről megfelelő időközönként. 
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12. A testnevelés órák lehetőleg szabadtéren kerülnek megszervezésre. Eső esetén a 

tornaterem használható, lehetőség szerint itt is a megfelelő szellőztetés 

biztosításával. 

13. Az eszközöket minden csoport után fertőtleníteni kell. 

14. A technika órákon használt eszközöket minden csoport után fertőtleníteni kell. 

15. Informatika órák esetén minden csoport után megoldjuk a számítógépek 

billentyűzetének, az egérnek fertőtlenítését, valamint az asztallapok felületének 

fertőtlenítő tisztítását.  

16. A zongora billentyűzetének fertőtlenítését az órát tartó szaktanár biztosítja. 

17. A tanulók saját taneszközeiket NE adják kölcsön. Kérjük, hogy a tanulók saját 

játékot ne hozzanak be az iskolába, ezzel is csökkentve a tanulók közötti 

személyes tárgyak átadását. 

18. A tanítási órák alatt az ajtók kilincsei, a villanykapcsolók fertőtlenítésre kerülnek. 

A mosdók, toaletteket külön rend szerint naponta többször fertőtlenítjük. 

19. Amennyiben igazoltan COVID-19 fertőzött a gyermek, a szülő köteles erről 

értesíteni az intézményt. Gyógyulása után az iskolába – hasonlóan más 

megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az 

intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.  

20. A szülői értekezleteket – az első osztályos kivételével - online formában tartjuk 

meg, csakúgy, mint az iskolai rendezvényeket. 

21. Az első osztály szülői értekezlete a szülők személyes jelenlétével (maszk, 

kézfertőtlenítés kötelezően) kerül megtartásra. A szülőknek nyilatkozniuk kell 

járványügyi szempontból egészségi állapotukra vonatkozóan. 

22. Ha a szülő ügyet kíván intézni az iskolában és az személyes megjelenést kíván, 

akkor jelentkezzen be előre telefonon és kérjen időpontot. Az iskolába belépéskor 

viseljen maszkot és fertőtlenítse kezét.  

23. A szülőkkel való kapcsolattartás járványügyi szempontból a 

legbiztonságosabban, online módon (KRÉTA, e-mail) vagy telefonon keresztül 

történik. 

24. Csak belföldi kirándulások engedélyezettek, azokat is nagy körültekintéssel kell 

megszervezni. 

Az eljárásrend változtatásának jogát fenntartjuk, alkalmazkodunk az NNK által és a 

protokollban előírt védőintézkedésekhez. 

 

Röszke, 2020. 08. 31.     

 

Szécsényi Marianna 
intézményvezető 


