
Tisztelt Szülők, kedves Tanulóink! 
 
 

 
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük az alábbi intézkedések betartását: 

 
 Szülőkre vonatkozó intézkedések: 
 

1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 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. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen 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. 

2. A szülőknek a gyermek egészséges egészségi állapotáról nyilatkozni kell. A nyilatkozatot tanév 

elején kell tenni, és egész tanévre szól. Változás esetén a szülőnek azonnali lépéseket kell tenni 

a fertőzés elkerülése érdekében. Lázas és légúti fertőzés jeleit mutató gyerek nem jöhet 

iskolába! 

3. Ha az iskolában jelentkeznek a tanuló tünetei, akkor el kell különíteni az orvosi szobában, és a 

szülőnek a lehető legrövidebb időn belül haza kell vinni! 

4. A közösségi terekben (mosdók, folyosó) a maszk viselése kötelező! 

5. Az iskola területére szülő, hozzátartozó csak előzetes (telefonos, vagy e-mail-ben történő) 

egyeztetés után léphet be. 

6. Bármely hiányzás után a tanuló csak orvosi igazolással térhet vissza az intézménybe. A szülői 

igazolások csak abban az esetben fogadhatók el, ha a hiányzást előre bejelentik (pl. családi 

program)! 

7. A szülő azonnal köteles értesíteni az intézményt, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú, vagy 

igazolt fertőzés áll fenn! 

8. A külföldről hazatérő tanuló Magyarországra való belépése a mindenkor aktuális határátlépési 

szabályok alapján lehetséges, a Rendőrség honlapján megtalálhatóak a járványügyi 

intézkedésekkel kapcsolatos, beutazáshoz, illetve a karantén alóli mentesüléshez szükséges 

dokumentumok. 

9. Az ebédbefizetés 

átutalással 

bankkártyás befizetéssel – GAMESZ épülete (1201 Budapest, Baross utca 73.) 



bankban történő befizetéssel - (bármelyik Raiffeisen fiók) történhet. 

10. Az osztályfőnökök az e-mailcímek begyűjtése után levelezőlistákat, vagy Facebook csoportot 

alakítanak ki (online forródrótot), melyen keresztül bármilyen információról azonnal tudják 

értesíteni a szülőket. Azon tanulók szüleit, akik nem rendelkeznek e-mailcímmel, rendkívüli 

információ esetén az iskola telefonjáról értesítik. 

Elsős tanulókra vonatkozó külön szabályok 
 

11. Az elsős tanulók szülei kizárólag az első teljes tanítási hét végéig, ezután ők sem léphetnek be az 
iskola területére. 

12. Az első két hétben a tanítók a főbejáratnál várják a tanulókat, utána a tanulók ½ 8-kor önállóan 

mennek fel az osztálytermükbe. A ½ 8 előtt érkező elsős tanulóknak is be kell menniük a reggeli 

ügyeletre. 

Ügyelet: 
 

13. A reggeli ügyeletre 7.00 órától van lehetőség, a délutáni ügyelet 16.00-tól 17.00 óráig tart. 

Kérjük, hogy az ügyeletet csak indokolt esetben vegyék igénybe. Azok a tanulók, akik egyedül 

járnak iskolába, a túlzsúfoltság elkerülése érdekében ne tartózkodjanak az ügyeleten. 

14. A tanulók az időjárás függvényében az udvaron gyülekeznek, valamint a délutáni ügyeleti időt is 

az udvaron töltik. Rossz idő esetén az ügyelet helyszíne az ebédlő lesz. 

15. Amennyiben nem érnek ide a meghatározott időben, akkor fél 5 h-kor az ügyeletes tanár újra 

kiviszi az ügyeleten maradt gyerekeket a főbejárathoz. 16:30 h után gyermek-ügyeletesek 

lesznek a főbejáratnál, akik szólnak annak a gyereknek, akinek megérkezett a hozzátartozója. 

16. Délután az alsós osztályok meghatározott időben hagyják el az iskolát: 

 

osztály időpont kijárat 

1.a 16:00 főbejárat 

1.b 16:05 főbejárat 

2.a 16:10 főbejárat 

2.b 16:15 főbejárat 

3.a 16:05 nagykapu 

3.b 16:10 nagykapu 

4.a 16:05 nagykapu 

4.b 16:10 nagykapu 

 
 

Az ügyelet jelenti a legnagyobb fertőzésveszélyt, ezért kérjük, hogy csak indokolt esetben vegyék 

igénybe! 

17. Amennyiben a tanuló az egyéni foglalkozások miatt nem az osztályával hagyja el az iskolát, az 

egyeztetésnek megfelelő előre meghatározott időpontra leküldjük a gyermeket a portához. 

18. Az iskolából távozáskor hazafelé 2 helyen mennek ki a gyerekek, az 1-2. osztály a főbejáraton, a 

nagyobbak a nagykapun. 



 

Tantermek használata: 
 

A felsős tanulók szaktantermi használatát bizonytalan időre felfüggesztjük, minden tanuló a saját 

tantermében tölti a tanórák többségét. Kivételt képez ez alól az informatika, technika, testnevelés óra, 

az idegennyelv egyik csoportja, és a hittan óra, alsó tagozaton az emelt szintű énekóra. 

Azokat a szaktantermeket, ahol a tanulók váltják egymást, és a tornaöltözőt minden szünetben 

fertőtleníteni kell! 

A felsős tanulók az osztálytermükben tárolják a tornazsákjukat, illetve a rajzdobozukat. 

19. A tanulók a szüneteket az időjárás függvényében az udvaron töltik. 

20. A tantermek, közösségi terek rendszeres szellőztetése kötelező! 

21. A tantermek napközbeni fertőtlenítése a testnevelés órák ideje alatt kötelező! 

22. Az udvaros szünet után a tanulók eltolt idősávban indulnak fel az ügyeletes tanár irányításával. 

Egy földszinti és egy emeleti öltözőszekrénnyel rendelkező osztály indulhat egyszerre. 

 

 

Közösségi terek használata: 
 

23. Javasolt a gyakori kézmosás. 

24. A maszk használata kötelező! 

25. A közösségi tereket a takarítóknak naponta fertőtleníteni kell! 

 
 

Informatikateremre vonatkozó szabályok: 
 

26. A tanterembe érkezéskor és távozáskor a fertőtlenítő folyadék használata kötelező. 

27. A terembe csak becsengetéskor, tanári felügyelettel léphetnek be a gyerekek. 

28. A szünetekben a billentyűzeteket, egereket, és a számítógépes asztalokat fertőtleníteni kell. 

 

Testnevelés órákra vonatkozó szabályok (4. osztálytól 8. osztályig): 

29. A lányok jelzőcsengetéskor a tornaöltözőkben öltöznek át, két csoportra bontva. 

30. Testnevelés óra után a takarítók kinyitják a termet, és a fiúk az osztályteremben öltöznek vissza. 

31. A lányok felöltözés után elhagyják a tornaöltözőt, hogy a fertőtlenítés lehetővé váljon. A 
következő osztály csak jelzőcsengetéskor mehet be az öltözőbe. 

 

Ebédeltetési rend: 
 

32. Az alsós tanulók az órakezdés-befejezés eltolásával az osztálytanítók irányításával ebédelnek 

meg, kerülve a felsős osztályokkal való érintkezést. 

33. A felsős tanulók 4. 5. 6. órák utáni szünetben az ebédeltetés időbeosztását pontosan betartva 

ebédelnek. A tömeg elkerülése érdekében az 5. és 6. órák után 20 perces szünetet tartunk. 



34. A különböző osztályok tanulói egymástól elkülönülve ülnek le ebédelni. 

 
 

 

Takarításra vonatkozó protokoll: 
 

35. A takarítók minden nap a tanítási idő megkezdéséig a saját területükön fertőtlenítő takarítást 

végeznek. 

36. A tanórák alatt felelősek a folyósok szellőztetéséért. 

37. A korlátokat délelőtt és délután is fertőtlenítik. 

38. Minden szünetben fertőtleníteni kell a tornaöltözőket, a informatika termet, a 119-es termet, a 

121-es termet, a technika termet. 

39. A takarítás napi ellenőrzéséért az igazgatóhelyettes felel. 

 
 Távoktatás, karantén elrendelése 

 

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 intézményben a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 30. (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedó 

veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott 

intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli 

szünetet.” 

 

 
Bízunk abban, hogy a fenti intézkedések betartásával elkerülhető a fertőzés és az újbóli 

online oktatás! 

A Lázár Vilmos Általános Iskola nevelőtestülete 


