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A 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 
Intézkedési Terv/ Eljárásrend a 

BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN1 
Érvényes 2020. szeptember 01-től módosításig/visszavonásig) 

1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE  
 
1.1 Elrendelt nyári nagytakarítás és fertőtlenítő takarítás megtörtént, elvégzését a 
vezetőség ellenőrzi legkésőbb augusztus 31-ig.  
 
1.2 Tankönyvosztás: első tanítási napon, időbeosztással, és a szigorú egészségügyi szabályok 
betartásával történik  
 
1.3 2020. szeptember 1. tanévnyitó ünnepély – első tanítási nap  
 
Iskolánk tanévnyitó ünnepélyét, 2020. szeptember 1-én (kedden) 800 órakor, kizárólag az 
első évfolyamos diákok részvételével tartjuk meg. Az ünnepélyen minden elsős kisdiák két 
hozzátartozója vehet részt, szeretettel várjuk Őket. 
A felnőttektől zárt térben kérjük a maszk viselését. A tanévnyitó ünnepségen az alapvető 
egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartására törekszünk (távolságtartás, maszkviselés, 
kézfertőtlenítés, szellőztetés). 
Első tanítási nap: 

 Az első tanítási napon, szeptember 1-én az első osztályos tanító nénik a sportudvaron 
(eső esetén a művészeti teremben) fogadják a gyerekeket. 

 A többi évfolyam tanulói, az osztályteremben gyülekeznek. A diákoknak a kapunál 
kell elbúcsúzni a szülőktől. A diákokat kérjük, hogy keressék meg az osztálytermüket 
és ott várakozzanak. 

 Az első osztályos tanulóknak kell ünneplő ruhába jönni. 
 Az első tanítási napon, minden tanuló számára, az első négy tanítási óra lesz megtartva. 

Első tanítási napon, az oktatás során hívjuk fel a figyelmet az egészségügyi szabályok 
betartásának módjára, tanítjuk meg a helyes kézmosás módszerét tanulóinknak.  

 Napközis ügyeletet tartunk. 
Az iskola épületében való közlekedéshez maszk viselését kérjük a pedagógusoktól és a 
diákoktól is.  
 
 

 

 

 
1 Készült, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Operatív Törzs, a Belügyminisztérium, a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ által küldött a 2020/2021. tanév kezdésére és lebonyolítására vonatkozó intézkedési 
terv alapján. 
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2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA 2020. SZEPTEMBER 1-TŐL  
 

1. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 
látogathatja.  

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 
tünetmentes dolgozó vehet részt. 

2. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát 
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

3. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, 
a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. 
Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 
megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

4. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet 
ellenőrzésnek alávetni. 

5. Az intézmény területére 

a) az ott foglalkoztatott személyen, 
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 
d) a gyermeken, illetve a tanulón és 
e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen 
kívül más személy nem léphet be. 
Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő 
nagykorú személy maszkban, a testhőmérséklet-mérési pontig (intézményünkben ez a 
főbejárati ajtó) kísérheti. 

Szülő, kísérő, látogató, idegen nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető 
előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való 
részvétel céljából. 

 37,5 ℃ vagy annál magasabb hőmérséklet esetén a tanulót nem engedjük társai 
védelme miatt a közösségbe. 
  

Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges: 
 láz, köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya 
 kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, 

izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés… 
 Rosszullét esetén az iskolatitkári irodába kell kísérni a diákot. – lázmérés, további 

intézkedések – szülőt és gondviselőt értesítése).  
 

Az ügyintézés telefonon, e-Kréta felületen és e-mailben lehetséges.  
Az intézmény épületeiben a maszk használata kötelező! 



 

 

Bábolnai Általános Iskola 
 

2943 Bábolna, Toldi Miklós utca 24. 
telefon: (34) 369-220, fax: (34) 568-154 

e-mail: babolnaisk@gmail.com 

 
 

 A tanítási órákon is engedélyezett a maszk használata, de nem kötelező! 
 Az első évfolyamos diákok szülei (diák/1 szülő) a járványügyi szabályok betartásával az 

első héten bekísérhetik gyermekeiket a tanteremig. 
 A szülőknek a kapunál kell elbúcsúzni a gyerekektől. Délután a diákokat az iskola első 

udvarán várhatják a szülők. A fenti szabályok értelmében nincs mód arra, hogy a 
szülők az iskola épületében várakozzanak. 

 A reggeli ügyelet (indokolt esetben, szülői írásbeli kérelemre) 6.30-tól. A diákok 7.30-7.45 
között érkezzenek. Az alsós diákok az alsós udvaron, a felsős diákok a hátsó udvaron 
várakoznak 7.30-7.45-ig. Rossz idő esetén az osztályteremben várakoznak. Ott várják az 
első óra kezdetét. 

Közösségi terekben, folyosókon, mosdókban, büfében, rendezvényeken a diákoknak a maszk 
használata kötelező.   

3. BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  
 

 Az iskola bejáratánál kézfertőtlenítőt helyezünk el, használatára felhívjuk a figyelmet! A 
diákok, alkalmazottak az iskolába érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő 
alaposan mossanak kezet vagy fertőtlenítsék kezüket. 

 Mindenre kiterjedő, napi fertőtlenítő takarítás fog történni az iskola épületeiben. A 
mosdókat, a lépcsőkorlátokat, bejárati ajtókat szintén lehetőségekhez mérten többször 
takarítjuk a tanítási órák ideje alatt. Az osztályokban a hetesek feladata lesz minden 
szünetben a szellőztetés.  

 A diákok (alsós – felsős diákok) év eleji tisztasági csomagjában, kulacsban ivóvizet 
(innivaló folyadékot). Nem kötelező de hasznos lehet a kézfertőtlenítő, papírtörlő, nedves 
fertőtlenítő törlőkendő bepakolása.  

 Textil törülközőket nem hozhatnak a gyerekek!  
 Minden osztályteremben/ öltözőkben/ tornateremben/ csarnokban és mosdóban 

kézfertőtlenítőt/ felületfertőtlenítőt/ papírtörlőket helyezünk el.  
 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni fogunk a tanulók lazább elhelyezéséről. 
 A közösségi terekben (aula/ felső folyosó) kötelező a maszk viselése és egyszerre csak 

annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.  
 A tantermi oktatás szervezése során kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók egész napos fix 

tanteremben történő elhelyezésére. Kivéve a nyelvi és egyéb szaktantermi órák esetében. Itt a 
fertőtlenítést lehetőséghez mérten, a cserénél elvégzi a személyzet.  

 Pedagógus ügyeletet 7.30-tól-tanítási órák végéig, és 16.00-ig biztosítunk.   
 Az irodában, pedagógusok által használt tanári szobákban nem kötelező a munkatársaknak 

a maszk viselése, mivel rájuk is úgy tekintünk, mint egy osztályközösségre, akik huzamos időn 
át egy légtérben tartózkodnak (lásd: tanévet előkészítő értekezletek, feladatok).  
 
Tanórák közötti szünetek:  

 A tanórák közötti szünetben a már említett védelmi intézkedések betartását kell követnünk. 
  Ezért kérjük, hogy a tanulók és az iskola dolgozói az épületben lévő közösségi terek 

használatakor, a folyosón közlekedéskor és a mosdókban használják az orrot és szájat eltakaró 
maszkot. Szükség esetén (időjárás függvénye) a csoportok, osztályok számára elkülönített  
területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. 
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Büfé: Maszk használata kötelező! Egyszerre 2 vásárló diák tartózkodhat az iskola büfében. 
 
Udvari szünet:  

 A tagozatok váltva mennek ki az udvarra. (1. ; 3., 5… szünet alsó tagozat, 2., 4… felső tagozat) 
Az udvaron is törekedni kell a távolságtartásra. Az első osztályok kivételével nem lesz sorakozó 
az udvaron. Rugalmas bevonulást biztosítunk.  

 Folyosók rendje szünetekben: A diákok a teremben vagy a folyosón, ill. az udvaron 
tartózkodhatnak.  

 Mosdók elosztása: A tanulók a megszokott helyszíneket használhatják, kiemelten figyelve a 
csoportosulás elkerülésére.  
Testnevelés óra:  

A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Ezért kérjük 
Önöket, hogy a testnevelés felszerelést ennek megfelelően csomagolják össze (melegítő alsó, 
felső).  
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. 
Csak akkor mehet új osztály az öltözőbe a következő szünetben, ha az előző osztály minden 
tagja elhagyta az öltözőt és a fertőtlenítés megtörtént. A diákokat az időkeret és a szabályok 
fokozott betartására kérjük.  
A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell.  

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
 
A csoportosulás elkerülése a büfé használatra is kiterjed. Kérjük Önöket, hogy a nem  
intézményben étkező tanulók, egyenek otthon reggelit és csomagoljanak számukra egész 
napra inni és ennivalót.  
Ebédelés rendje:  
Az ebédelés során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell az ebédlőben a többi csoport 
tagjainak tekintetében. A kézfertőtlenítő használatára különös figyelmet fordítunk. Az alsós és 
felsős diákok szoros időrend szerint mennek ebédelni. 
A felsős diákok az 5. óra után (akinek nincs 6. órája) és a 6. óra után ebédelhetnek. A 
tanulószobások ebédelés után az udvaron, jó idő esetén a tanulószobás teremben (11. terem) 
várakozzanak. A pedagógusok, osztályfőnökök koordinálják az étkezések menetét.  

5. EGYÉB SZABÁLYZÓK, TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE:  
 
Napközi/tanulószoba:  
Amennyiben a szülők kérik (és megoldható a gyermek délutáni felügyelete, akkor javasoljuk a 
hazavitelét). Az utolsó óra/ebéd után hazavihetik a gyermekeiket legkorábban 14.30-tól 
vagy 15.15-től. A távozás időpontját a szülő előre közli írásban a nevelőkkel (osztályfőnöki 
füzet/üzenőfüzet).  
Délután a diákokat az iskola első udvarán várhatják a szülők. A fenti szabályok értelmében 
nincs mód arra, hogy a szülők az iskola épületében várakozzanak.  
Szülői értekezletek:  

 A szülői értekezleteket szigorúan a járványügyi előírások betartásával szervezzük. 
(Lehetőség van online értekezlet megtartására szülői és pedagógus igény alapján.)  

Tanulói hiányzások kezelése: 
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 A veszélyeztetett csoportba tartozó diákok, valamint a hatósági karanténban lévő 

diákok hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.  
 Tüneteket produkáló 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. A beteg gyermek felügyeletét 
ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.  

A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha a gyermeknél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés 
van.  
Igazolások:  

 A diák, az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, ami bizonyítja, hogy 
egészséges, és a közösséget látogathatja. A szülő kötelessége, hogy az igazolást az 
osztályfőnöknek, intézménynek e-mailben vagy KRÉTÁN keresztül eljuttassa.  

  
Az iskolába érkezés napján fogadjuk el az orvosi igazolásokat / a tünetmentességről szóló 
nyilatkozatokat!!!  
Utólag nem áll módunkban elfogadni. Ennek hiánya esetén a tanuló nem tartózkodhat az 
iskolában. A szülőt értesíteni kell!  
Tanulmányi kirándulások: 

 A tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges csak a tanév folyamán.  
 
A járványügyi készenlét ideje alatt kérjük az iskola tanulóitól, az iskola minden 
dolgozójától és a szülőktől a fenti eljárásrendben megfogalmazott szabályok betartását.  
 
KÖSZÖNETTEL ÉS TISZTELETTEL a Bábolnai Általános Iskola nevelőtestülete 
nevében :  
Módosítás: Bábolna, 2020. szeptember 26. 

Bajcsainé Hajagos Ildikó  
intézményvezető  


