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Az előírás célja:  

Jelen Igazgatói utasítás a június 1-jétől újraindított iskolai oktatás kapcsán határozza meg a 

Munka Utcai Alapiskola működését, belső rendjét, valamint a tanulók és alkalmazottak 

biztonságát szolgáló és egészségét védő feltételek biztosítását a 2019/2020-as tanév végéig.  

 

A dokumentum terjedelme: 5 oldal 

 

Kiadja:  

Károlyi Szikonya Judit, a Munka Utcai Alapiskola igazgatónője 

 

A hatályba lépés ideje: 2020. június 1. 

 

  



 
 

Az Oktatásügyi Minisztérium 2020. május 22-i 2020/12033:1-A2110 sz. határozata alapján az 

alapiskolákban június 1-jén újraindul az oktatás és nevelés az alsó tagozatos és 5. osztályos 

tanulók számára. E határozat rendelkezéseit és a minisztérium által 2020.május 22-én kiadott 

segédanyag ajánlásait figyelembe véve az iskola igazgatója a következő utasítást adja ki az 

iskola működéséről, belső rendjéről valamint a tanulók és alkalmazottak biztonságát szolgáló 

és egészségét védő feltételek biztosításáról. 

 

I. cikkely 

Az iskola működése június 1-jétől a 2019/2020-as tanév végéig 

1. Az intézmény nyitvatartási ideje az oktatási-nevelési folyamatban részt vevő tanulók és 

pedagógusok számára: 7:30 – 16:30. 

2. A nem pedagógus alkalmazottak (titkárság, takarítónők, pedellus-karbantartó) valamint 

az iskola vezetősége a munkakörükből adódó feladatokat szükség szerint a nyitvatartási 

időn túl végzik. 

3. Az oktatói – nevelői tevékenység az iskola B, C és D pavilonjában, illetve az iskola 

udvarán zajlik. 

4. Az iskola fenti épületeiben kizárólag a tanulók és az iskola alkalmazottai 

tartózkodhatnak.  

 

II. cikkely 

Az oktatási – nevelési folyamatok szervezése 

1. A tanulócsoportok és a pedagógusok beosztását, valamint a foglalkozások tervét az 

aktuális tanulói létszámtól függően egyhetes időszakokra dolgozzuk ki. 

2. A heti beosztásról az iskola vezetősége pénteken tájékoztatja a pedagógusokat, akik ez 

alapján készítik elő a következő heti foglalkozásokat. 

3. A heti foglalkozások tervét a pedagógusok e-mailben küldik el a közvetlen 

felettesüknek. 

4. Az oktatás 8:00 és 11:30 között zajlik a heti foglalkozások terve szerint. 

5. A délutáni foglalkozások a tanulószobában 16:00-ig, a napközi otthonban legfeljebb 

16:30-ig zajlanak. 



 
 

III. cikkely 

A tanulók érkezése és távozása  

1. A tanulók reggel 7:30-tól 8:00-ig az Igazolásban (2. sz. melléklet) megjelölt s a tanulóval 

egy háztartásban élő kísérővel érkeznek az iskolába. 

2. A tanulót az előre kijelölt bejáratnál a pedagógus fogadja. Az 1. tanítási napon (június 

1-jén) a törvényes képviselő a bejáratnál leadja a kitöltött és aláírt Szülői nyilatkozatot 

(1. sz. melléklet). E nyilatkozat hiányában a tanuló nem léphet be az iskolába. 

3. A tanuló három napnál hosszabb hiányzása után a törvényes képviselő ismét köteles a 

Szülői nyilatkozatot kitölteni és leadni. 

4. A tanuló az iskolából a törvényes képviselő által az Igazolásban (2. sz. melléklet) 

megjelölt időpontban és módon távozik: egyedül vagy az ott feltüntetett, vele egy 

háztartásban élő személy kíséretében, aki a tanulót a bejáratnál várja meg. 

 

IV. cikkely 

Iskolai étkeztetés  

1. Az iskola mellett működő iskolai konyha kizárólag azoknak a tanulóknak és 

alkalmazottaknak biztosítja az ebédet, akik előzetesen jelezték igényüket és az iskolai 

konyha által megszabott határidőn belül térítették az étkezés költségeit. 

2. Ha a tanuló a következő napon nem ebédel az iskolában, törvényes képviselője ezt 

köteles az iskolai konyha által megszabott módon és időben jelezni s az ebédet 

lemondani. Az alkalmazottak ugyanígy járnak el. 

3. Az ebéd kiadása 11:00 órakor kezdődik és legfeljebb 14:00 óráig tart. A csoportok 

ebédre érkezésének maghatározásakor ezt az időkorlátot és a higiéniai-járványügyi 

előírásokat vesszük figyelembe. 

 

V. cikkely 

Biztonság- és egészségvédelem 

1. Az iskolába kizárólag olyan tanulók és alkalmazottak léphetnek, akik nem mutatják a 

COVID-19 megbetegedés tüneteit.  



 
 

2. Az iskolába lépés 1. napján a tanulók ezt a törvényes képviselő által leadott Szülői 

nyilatkozattal, az alkalmazottak pedig a kitöltött Egészségügyi kérdőívvel igazolják (3. 

sz. melléklet). 

3. Amennyiben a tanuló a nap folyamán a megbetegedés jeleit mutatja, a pedagógus a 

tanulót az arra kijelölt teremben elkülöníti, s azonnal értesíti a törvényes képviselőt, aki 

a pedagógus értesítése után köteles haladéktalanul gyermekéért jönni.  

4. Amennyiben az alkalmazott észleli magán a COVID – 19 tüneteit, haladéktalanul 

értesíti az iskola igazgatóját, s a legrövidebb időn belül védőmaszkban elhagyja az 

iskolát. 

5. A tanulók minden nap reggeli szűrésen esnek át: testhőmérséklet-mérés, megfigyelés. 

Ezt a bejáratnál szolgálatot teljesítő pedagógusok végzik és jegyzik az erre kiadott 

Reggeli szűrés nevű ívben (4. sz. melléklet). Amennyiben a tanuló testhőmérséklete     

37 oC vagy annál magasabb, nem mehet közösségbe. Ebben az esetben a kísérője 

hazaviszi a tanulót. 

6. Az épületbe lépés előtt a tanulók és alkalmazottak kezét a szolgálatot teljesítő 

pedagógus fertőtlenítőszerrel fertőtleníti. 

7. Minden tanuló köteles védőmaszkban érkezni az iskolába, és egy tartalékmaszkot hozni 

magával.  

8. A tanulóknak a saját csoportjukon belül a tanteremben és a szabadban zajló 

tevékenységek során nem szükséges a védőmaszk viselése, a foglalkozásokon kívüli 

tevékenységeknél viszont kötelező (pl. a folyosókon, a toaletten, az udvaron való 

közlekedés során, stb.). 

9. A pedagógusoknak az oktatási-nevelési folyamat során ajánlott, de nem kötelező az 

arcukat védő pajzsot ill. védőmaszkot viselniük. A további egyéb tevékenységeik során 

kötelező a védőmaszk viselése.  

10. Az iskola nem pedagógus alkalmazottai minden olyan tevékenység során védőmaszkot 

hordanak, mely zárt térben zajlik, vagy melynek során nem egyedül tartózkodnak az 

épületben, udvaron. 

11. A nap folyamán a tanulók és az őket foglalkoztató és felügyelő pedagógusok fokozottan 

figyelnek a rendszeres és alapos kézmosásra, szükség szerint a pedagógus általi 

kézfertőtlenítésre a tantermekben, a toaletten és az iskolai ebédlőben.  

12. A foglalkozások során a pedagógus ügyel a tanulók közötti biztonságos távolság 

betartására. 



 
 

13. A biztonsági és egészségvédelmi előírásokat a pedagógus az 1. napon ismerteti a 

tanulócsoport tagjaival, s erről az ismertetésről a szokásos módon bejegyzést készít az 

osztálykönyvbe. 

 

VI. cikkely 

Az iskola takarítása és fertőtlenítése 

1. A takarítást és a fertőtlenítést az iskola takarítónői végzik. A tantermekben, a tantestületi 

szobákban és a toaletteken a szokásos módon reggel, a tanulók és a pedagógusok 

érkezése előtt, a folyosókon a becsengetés után. Délután, a tanulók és pedagógusok 

távozása után valamennyi műveletet megismétlik. 

2. Szükség esetén, a tanteremben zajló foglalkozás alatt a csoporttal dolgozó pedagógus is 

bevonható a fertőtlenítésbe.  

3. A tantermek gyakori szellőztetéséért a nap során a pedagógusok, reggel és délután a 

takarítónők felelnek. 

4. A takarítás és a fertőtlenítés a szokásos eszközökkel (pl. seprű, partvis, súrolókefe, 

felmosórongy, portörlő, szivacs, törlőrongy, kanna, lapát, stb.) és tisztító illetve 

fertőtlenítő szerekkel zajlik (pl. Jar, Savo, Sanitol, Domestos, stb.). Valamennyi 

műveletnél kötelező a védőkesztyű (gumikesztyű) használata. 

5. A takarításra használt eszközöket a takarítónők az arra kijelölt helyen és módon tárolják.  

6. A takarítás és fertőtlenítés az iskola egyes helyiségeiben a következő gyakorisággal 

történik: 

 valamennyi olyan helyiség alapos kitakarítása, ahol a tanulók és a pedagógusok a nap 

során tartózkodnak (tantermek, tantestületi szobák, folyosók, ebédlő) – reggel és 

délután  

 a mellékhelyiségek takarítása és fertőtlenítése – reggel és délután, illetve szükség 

szerint a nap folyamán is 

 az érintőfelületek (padok, korlátok, kilincsek, vízcsapok, stb.) fertőtlenítése – reggel 

és délután, illetve szükség szerint a nap folyamán is 

 a szemetesek kiürítése – naponta egyszer, fertőtlenítése – hetente kétszer 

7. Az iskolaudvaron lévő járdákat és gyülekezőhelyeket, valamint a főbejáratnál (Munka 

utca) húzódó járdát a takarítónők, a pedellus és a kertész tartják karban (söprés, lehullott 

ágak összegyűjtése, stb.). 



 
 

8. Az iskola területén és épületeiben valamennyi tanuló és alkalmazott (pedagógus, nem 

pedagógus) ügyel a tisztaságra és a rendre. 

 

VII. cikkely 

Záró rendelkezések 

 

1. Az Igazgatói utasításban foglaltak valamennyi alkalmazottra, tanulóra és azok 

törvényes képviselőire kötelező érvényűek. 

2. Az Igazgatói utasításban foglalt rendelkezések módosítására kizárólag valamely 

kötelező érvényű rendeletben történő változások esetén kerülhet sor. A módosítások 

kiegészítés formájában kerülnek ezen dokumentumhoz. 

3. Az Igazgatói utasításban szereplő rendelkezésekkel az iskola valamennyi alkalmazottja, 

tanulói és azok törvényes képviselői megismerkednek (elektronikus formában, ill. az 1. 

tanítási órán).  

4. Ezt a dokumentumot az iskola igazgatói irodájában és a titkárságon helyezzük el. 


