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1. Biztonsági intézkedések 

Iskolánk felkészült a tanévkezdésre. A fertőtlenítő nagytakarítást elvégeztük, a szükséges 

eszközöket beszereztük. 

A gyermekek számára biztosítjuk a fertőtlenítő szappant, illetve papírtörlőt. Táskájukban, 

zsebükben mindig legyen papírzsebkendő! A pedagógusok az iskola valamennyi tanulójánál 

nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek megfelelő, rendszeres kézmosására. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással (esetenként alkoholos 

kézfertőtlenítéssel) biztosítjuk a személyes tisztaságot. 

Ügyelünk a napi többszöri takarításra, illetve termeinket naponta többször szellőztetjük. 

Iskolánkat egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, illetve felnőtt látogathatja. 

A tantermekben a gyermekeket lehetőség szerint szétültetjük. 

Az étkezési rendben ügyelünk a csoportosulás elkerülésére, illetve a védőtávolság betartására. 

A maszk viselése tanulóink és kollégáink számára lehetséges, de nem kötelező. 

Az iskolával nem munkakapcsolatban lévő felnőtt számára az iskola épületében maszk viselése 

kötelező. 

Közös szülői értekezletet nem tartunk, -csak évfolyamonként, kis létszámban találkozunk a 

szülőkkel szeptemberben. Ezt követően online kapcsolattartást helyezünk előtérbe. Szükség 

esetén a pedagógussal való találkozás csak előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges. 

Kérjük a szülőket, hogy folyamatosan figyeljék honlapunkat, és a közös Facebook csoportokat,  

mert minden változást elsőként itt teszünk közzé (www.garayami.hu) 

 

2. Hiányzások 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, 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, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt 

http://www.garayami.hu/


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. 

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. 

 

3. Teendők beteg személy esetén 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi 

orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 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. Azt követően 

az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve 

a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben 

fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően 

ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

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

térhet vissza, melyet az intézménynek 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. 

Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelik a tantermen kívüli, 

digitális munkarendet, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a 

szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem 

szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. 

4. Ebédlő rendje 

− Az ebédlő tisztaságáról és fertőtlenítéséről Sióagárd Község Önkormányzata gondoskodik. 

− A tanulók kézfertőtlenítés után léphetnek az ebédlőbe. A helyiségben 2 csoportban csak 1 

osztály tanulói tartózkodhatnak egyszerre, hogy a megfelelő védőtávolságot tartani lehessen. 

Az eddigi napos rendszer helyett a konyhai személyzet és a pedagógusok tálalnak a tanulóknak, 

hogy minél kevesebb legyen az érintkezések száma.  

 



 

4. Szeptemberre vonatkozó információk 

 

− Évnyitó műsort az udvaron tartunk – minden tanuló részvételével. Kérjük, hogy a 

gyermekeket csak szülők kísérjék el az ünnepségre. 

− Gyülekezés reggelenként az udvaron, rossz idő esetén a tantermekben.  

− A tanulókat szeptember elsején egy szülő - a tanszerek behozatala miatt - bekísérheti az 

osztályok ajtajáig. A későbbiekben az udvaron, a bejáratnál el kell köszönni a gyermekektől. 

Ez alól az első évfolyamos tanulók kivételek, őket kizárólag az első héten egy szülő bekísérheti 

a tanterem ajtajáig.  

− A tanterembe szülő, hozzátartozó nem léphet be. 

− Iskolából hazamenetel:  

Az egyedül hazajáró gyerekeket az üzenőben jelzett időpontokban útnak indítjuk. Azok a 

gyerekek, akik szülői kísérettel mehetnek haza, őket az udvarról lehet hazavinni, rossz idő 

esetén pedig - a bejárati ajtón elhelyezett csengővel jelezve az érkezést –kint lehet megvárni.  

A gyerekeknek önállóan kell öltözniük, a szülő a folyosón sem várakozhat, - amint észleltük az 

érkezését - a bejárat előtt várhatja meg gyermekét, miután megérkezett. Kérjük, hogy ezt 

követően, az udvaron sem maradjanak játszani, minél hamarabb hagyják el az iskola területét! 

Ügyeletet 16:45 óráig, pénteken 16:00 óráig biztosítunk.  

 

Köszönjük megértésüket! 

 

Sióagárd, 2020. 08. 28. 

     Pekari Bernadett                      Fejős Lászlóné 

     intézményvezető  tagintézmény-vezető 


