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A Rozgonyi Úti Általános Iskola járványügyi szabályzata  

az Emberi Erőforrások Minisztériumának intézkedési terve alapján  

a járványügyi készenlét idejére 

 

 

Érkezés az iskolába 

1. A gyerekeknek 7:30-tól lehet az iskolába érkezni. 

2. 7:30 előtti érkezéshez írásbeli szülői kérés szükséges a tájékoztató füzetbe, az ellenőr-

zőkönyvbe vagy egy esetleges formanyomtatványon. 

3. 7:30 előtt érkezők: 

 Azok az alsósok, akiknek a földszinten van a termük, bemehetnek az osztályba. 

 A többiek a földszinti folyosón tartózkodnak lehetőleg maszkban, a megfelelő 

védőtávolság megtartásával, tanári felügyelettel. 

4. 7:30 előtt az udvaron – tanári felügyelet nélkül – az eddigi gyakorlathoz hasonlóan nem 

tartózkodhat senki. Amennyiben a tanári felügyelet megoldható, úgy a tilalmat felold-

juk. 

5. Szülők, kísérők az épületbe a járványügyi készenlét feloldásáig nem léphetnek, nem kí-

sérhetik be a gyerekeket. 

6. Felnőtteknek ügyintézés céljából (titkárság, intézményvezetés, tanári szoba) maszkban 

lehet belépni a védőtávolság megtartásával. 

 

Távozás az iskolából 

1. Utolsó tanórája, foglalkozása után minden gyermek elhagyja az épületet. 

2. Az alsósokat az uzsonna után, 16:00 órakor az udvarra kísérjük, s a kialakított osztály-

körletekben veszik át a szülők gyermekeiket. Az egyedül távozók természetesen elindul-

hatnak haza. 

3. Gyermekét váró szülő, kísérő nem léphet az intézmény belső tereibe. 

4. Azok a felsősök, akiknek az utolsó tanórájuk után 1-2 lyukas óra közbeiktatásával kez-

dődik foglalkozásuk és nem hagyják el az iskolát, nem várakozhatnak a portánál. Ők jó 

idő esetén az udvaron tartózkodnak a napközisekkel vagy felügyelet mellett egy kijelölt 

tanteremben. 

 

Tanórák 

1. A tanórák alatt a gyerekeknek nem kell maszkot használni, de aki szeretne, annak meg-

engedett. 

2. A gyerekeknek csak a legfontosabb esetekben kell sajátjukon kívül más tanterembe 

menni (nyelvi, matematikai, hittanos csoportbontások, fejlesztő foglalkozások, elkerül-

hetetlen szaktantermi órák, testnevelés). 

3. Osztályváltások esetén a tantermi bútorok fertőtlenítését a takarító technikai személy-

zet végzi. Ez idő alatt más nem tartózkodhat a tanteremben. 

4. A tanórák a megszokott csengetési rend szerint zajlanak. 

5. Minden tanuló minden órán csak a saját, kijelölt helyén ülhet. 

6. A tanulók egymás holmijához, felszerelési tárgyaihoz nem nyúlhatnak. 

7. A tantermek berendezése a távolságtartás követelményeihez leginkább igazodó módon 

történik. 

8. A pedagógusnak lehetősége van a tanóra szakmai időtartamát rövidíteni a fertőtlenítés 

idejére. 
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9. A pedagógusok az egészségügyi szempontból legbiztonságosabb tanulásszervezési eljá-

rásokat alkalmazzák. 

10. Kedvező időjárás esetén az ablakok (esetleg ajtók) nyitásával biztosítjuk a légáramlást, 

az egészségesebb levegő jelenlétét. Az ajtók nyitva tartásával a többi tanóra rendje, nyu-

galma nem zavarható. 

11. A légkondícionáló (tetőtéri termek) és légtechnikai berendezések (étkező, tornaterem, 

balett-terem) tanulók jelenlétében nem használhatók. A készülékek az óraközi szüne-

tekben használhatók. 

12. A köhögési és tüsszentési etikett (előzetesen ismertetett) betartása mindenkire nézve 

kötelező. 

13. A tantermekben kézfertőtlenítő folyadék is rendelkezésre áll. 

 

Óraközi szünetek 

1. Az osztályok az étkezések rendjében kijelöltek szerinti helyen tartózkodnak. 

2. Tanteremváltás tanári kísérettel történik. 

3. Saját tanteremből szaktanterembe vonuláshoz kevert csoportok esetén mindenki a ki-

jelölt helyen tartózkodik (pl. kisaula, lépcsők, lépcsőfordulók), teljes osztályok esetén 

saját osztályteremben. 

4. Óraközi szünetekben a zárt közösségi terekben (folyosók, lépcsőházak, aulák) a felső 

tagozatosoknak a maszkviselés kötelező, törekedve a megfelelő távolságtartásra. 

5. Az udvaron tartózkodó osztályok a kijelölt körletekben (cellákban) tartózkodhatnak. 

6. Tízórai szünetekben a kijelölt osztályok tartózkodnak az udvaron. 

7. A 3. szünetben a felsősök közül a 6. és a 8. évfolyam tartózkodik az udvaron, a 4. szü-

netben az 5. és a 7. évfolyam. Az ötödik óra után a még az iskolában maradó tanulók 

mennek az udvarra. 

8. A bevonulás az épületbe az udvari ügyeletes pedagógus utasításainak megfelelően, 

rendben történik. 

9. A középső lépcsőházat használják: 3.b, 4.b, 5.a, 6.a, 6.b, 7.b 

A tornatermi lépcsőházat használják: 5.b, 7.a, 8.a, 8.b 

10. A folyosókon megnövelt létszámban ügyelnek a tanárok és a Diákönkormányzat tagjai 

vagy más tanulók. Utasításaik betartása kötelező. 

11. A mosdók használatánál a zsúfoltság kerülendő, az ügyeletes diákok és nevelők utasí-

tásainak betartása kötelező. 

12. Kézmosás a tantermekben is történhet. 

13. A mosdókban papírtörlők kerülnek kihelyezésre. 

14. Lehetőleg minden tanuló hozzon magával kis törölközőt, így csökkenthető a papírfel-

használás és a zsúfoltság. Azaz felső tagozatban is javasoljuk az ún. tisztasági csomagot. 

15. Az osztályok csak a nekik kijelölt mosdókat használhatják: 

 Alsósok: földszinti mosdók, valamint a 3.b és a 4.b osztályok az emeleten. 

 Felsősök:  

 8.a-s és 7.a-s lányok: technika teremmel szemközti tetőtéri mosdó 

 8.a-s, 7.a-s fiúk, teljes 8.b és 5.b osztály: kisaula mosdói 

 6.a, 7.b, 5.a és 6.b osztályok: 7.b-vel szemközti (középső) mosdók 

16. A köhögési és tüsszentési etikett (előzetesen ismertetett) betartása mindenkire nézve 

kötelező. 

17. Minden szünetben kötelező az alapos kézmosás, fertőtlenítés. 

18. A hetesek és az ügyeletesek fokozottan ügyelnek az alapos szellőztetésre (kereszthuzat). 

19. A légkondícionáló és légtechnikai berendezések (tetőtér, táncterem, tornaterem) szü-

netekben használhatók a tanulócsoportok távollétében. 
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20. Lehetőség szerint mindenki igyekezzen elkerülni az érintkezést azokkal a tárgyakkal, 

felületekkel, amelyek megérintése nem fontos. 

21. Rossz idő esetén a gyerekek az osztályokban maradhatnak, illetve a folyosókon tartóz-

kodnak, törekedve védőtávolság lehetőség szerinti betartására. A felsősök lehetőleg 

használjanak maszkot. 

22. Rossz idő esetén a két ötödik osztály a tetőtéri galériában és folyosón tartózkodhat ta-

nári felügyelettel. 

23. Rossz idő esetén az egyik alsós osztály (ütemezés szerint) a középső udvari kijáratnál a 

rámpán, az egyik felsős osztály (ütemezés szerint) a pingpongasztal körül, az esőbeálló 

alatt tartózkodhat. 

 

Étkezés 

1. Az alsó tagozatosok közül az 1. és a 2. évfolyam az első szünetben tízóraizik. 

2. A 3. és 4. évfolyamosok az első szünetben az udvaron saját körletükben tartózkodnak. 

3. A második szünetben az osztályok szerepei cserélődnek. 

4. Az ebédeltetés a negyedik tanóra végén (11:35 körül) kezdődik. Egyszerre két osztály 

tartózkodhat az étkezőben, egymástól távol helyet foglalva. A másodikként sorra kerülő 

osztály nem áll sorba, amíg az előtte lévő osztályból mindenki le nem ült a helyére. 

5. A tanórák hossza az étkezések zavartalan lebonyolítása érdekében 5-10 perccel rövidül-

het. 

6. A további osztályok ugyanezt a szabályt tartják be. 

7. A negyedikesek 13:00 óra után ebédelnek. 

8. Az 5. óra után végző felső tagozatosok 12:30-13:00 óra között ebédelnek tanári felügye-

lettel. 

9. A 6. óra után végző felső tagozatosok 13:30 után ebédelnek tanári felügyelettel. 

10. Az ebédlőben kizárólag az asztalnál lehet maszk nélkül tartózkodni! 

11. A felső tagozaton a tízórai szünetek módosulnak:  

 1. szünetben a 6. és a 8. osztályok tízóraiznak a saját osztályaikban 

 2. szünetben az 5. és a 7. osztályok tízóraiznak a saját osztályaikban 

 A tízóraizó osztályokból az éppen nem étkező gyerekek a folyosókon is tartóz-

kodhatnak az előírásoknak megfelelően, maszkban, a védőtávolság megtartásá-

val. 

 A nem tízóraizó osztályok az udvaron tartózkodnak. 

12. A köhögési és tüsszentési etikett (előzetesen ismertetett) betartása mindenkire nézve 

kötelező. 

 

Testnevelés órák 

1. Az alsó tagozatosok osztálytermeikben öltöznek. 

2. Igény esetén (pl. 4. osztályos lányok) egyéb öltözési lehetőséget is biztosítunk: 

 táncterem 

 tánctermi öltöző 

3. Ha éppen nincs felsős testnevelés óra, úgy az öltözők is igénybe vehetők. 

4. Amennyiben egyidejűleg csak egy felsős osztálynak van testnevelés órája, úgy a gyere-

kek az öltözőket használják. 

5. Két osztály együttes órája esetén az egyik kijelölt osztály leány tanulói saját termükben 

vagy foglaltság esetén a technika teremben, a másik osztály leány tanulói az öltözőben 

öltöznek. A fiúk elosztása hasonlóképpen történik. 

6. Igény és lehetőség esetén a táncterem és a tánctermi öltöző is használható. 
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7. A testnevelés órák lehetőleg a szabadban zajlanak, indokolt esetben és az óvatossági 

szabályok betartásával használható a tornaterem és a folyosók, lépcsőházak. 

8. A tánctermet a járványügyi szükséghelyzet idején testnevelés órákra nem használjuk. 

 

Fertőzésgyanú esetén 

1. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van. 

2. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi or-

vost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén ér-

tesítjük a szülőt/gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keres-

sék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát.  

3. A gyermek az iskolába betegség vagy fertőzésgyanú miatti távollét után kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza. 

 

A tanuló hiányzása 

1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyez-

tetett 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 te-

kintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági ka-

ranténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

 

A Covid-19 (koronavírus) okozta megbetegedés tünetei 

1. Láz, fáradtság, száraz köhögés. 

2. Egyeseknél izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. 

3. Az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, 

vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. 

4. Fontos, hogy a gyerekek azonnal jelezzék, ha valamelyiket észlelik önmagukon! 

 

 

Jelen szabályzat 2020. szeptember 1-jén lép hatályba, érvényes visszavonásig. 

A szabályzatot 2020. augusztus 31-én jóváhagyta: 

 

 Jeszenői Csaba 

 mb. intézményvezető 

 


