
Házirend melléklete a vírusveszély ideje alatt 

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében iskolánk működését ideiglenes házirend 

szabályozza. Az alábbiakban nem érintett területeken továbbra is az eredeti szabályozás érvényes. 

Az iskolában tartózkodás rendje: 

Az iskolába csak az iskolában dolgozó személyek, a tanuló jogviszonnyal rendelkező tanulók és 

igazgatói engedéllyel rendelkezők (külső karbantartók, hatósági emberek stb.) léphetnek.  

Az iskola területére a szájat és orrot takaró maszkban a főbejáraton vagy a gazdasági bejáraton lehet 

belépni. Akik a B épületben kezdenek, lehetőleg a gazdasági bejáraton jöjjenek be. Belépéskor az iskola 

dolgozóinak közreműködésével fertőtleníteni kell a kezeket. 

Amennyiben testhőmérséklet mérés is történik, mindenki köteles részt venni benne, és segíteni a 

folyamatot, hogy ne alakuljanak ki torlódások. A megengedettnél magasabb testhőmérsékletű tanulót 

elkülönítjük, ellenőrző mérést végzünk, és indokolt estben értesítjük a szülőt.  

A beléptetésnél előforduló sorakozásnál különösen fontos a távolságtartás, hiszen ott még nincsenek 

kiszűrve az esetlegesen fertőzött személyek. 

 A maszkot az egész épületben az étkezés kivételével mindig és mindenütt viselni kell. Az iskola dolgozói 

folyamatosan fertőtlenítik a közösségi tereket, ezzel együtt is ajánlatos minél kevesebb tárgyat, eszközt 

érinteni. A tantermekben és a mosdókban folyamatosan rendelkezésre állnak a fertőtlenítő szerek, 

célszerű rendszeresen kezet mosni a nap folyamán, különösen a tartózkodási helyiség változtatásakor. 

Az iskola egész területén törekedni kell a távolságtartásra. Különösen fontos ez büfénél és a menzán, 

a távolságtartás kötelező, a távolságot jelző jelek alapján kell sorakozni és haladni. Az étteremben a 

különböző osztályok tanulói lehetőleg ne keveredjenek, külön asztalnál foglaljanak helyet. 

Nem ajánlatos mások tárgyainak érintése, az enni-és innivalók közös fogyasztása, kerüljük a 

hagyományos üdvözlési formákat, puszit, kézfogást és a baráti ölelést. Egészséges, udvarias 

távolságtartást várunk el mindenkitől. 

 

Az iskolába járás rendje: 

Csak egészséges tanuló járhat iskolába. A köhögő, tüsszögő, lázas tanuló nem léphet az iskola 

területére, vegye fel a kapcsolatot a házi orvossal. 

A szülő köteles jelezni az iskolának, elsődlegesen az osztályfőnöknek, ha gyermekénél megállapították 

a koronavírus fertőzést, vagyis pozitív lett a tesztje, továbbá ha gyermekének hatósági karantént 

rendeltek el. 

Az iskolában betegség tüneteit mutató tanulót elkülönítjük, és értesítjük a szülőt. 

Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, az a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával 

vagy a kórházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába. 

A fertőzött tanulót és a vele közvetlen kapcsolatban lévő tanulókat (kontakt személyek) a járványügyi 

hatóság karanténba helyezheti. A hatósági karantén után a járványügyi hatóság (leginkább a 

Népegészségügyi Hivatal) által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozat alapján 

látogathatják ismét az iskolát az érintettek. 

A járványügyi megfigyelés alatt álló osztályoknak hatósági döntés alapján biztosít szünetet vagy szervez 

digitális oktatást az iskola. Az egyénileg otthon maradó diákok kérjék az osztálytársak és a szaktanárok 

segítségét a tananyagok megszerzése, a folyamatos tanulás érdekében. 



A digitális oktatásban részt vevő osztályok tanulói csak rendkívüli esetben, kiscsoportos formában 

lehetnek jelen az iskola épületében, amelyre az iskola igazgatója adhat engedélyt. 

A digitális oktatásban részt vevő diákok a digitális lehetőségeket a személyiségi jogok tiszteletben 

tartásával használhatják. Például a foglalkozásokról digitális felvételt csak a résztvevők, különösen az 

előadást tartó személy hozzájárulásával lehet készíteni, és azt kizárólag az oktatási folyamaton belül 

lehet felhasználni. A számonkérések során tilos a nem megengedett eszközök használata, mert az 

veszélyezteti a digitális oktatás eredményességét. 

A digitális oktatásban részt vevő osztályok tanulói kötelesek megjelenni a kontakt órákon, távollétük 

hiányzásnak minősül, melyet igazolniuk kell az osztályfőnöknek. Célszerű a várható távolmaradást 

előre jelezni az osztályfőnöknek, aki erről tájékoztatja a szaktanárokat. Ugyancsak kötelesek részt venni 

a számonkéréseken, mert ha nincs megfelelő számú (tíz óránként egy) érdemjegye a tanulónak, akkor 

osztályozó vizsgát kell tennie. 


