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Intézkedési terv 

 

A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

I. SZABÁLYOZÓK 

 

- EMMI: INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

- ellenőrzött hírforrás: www.kormany.hu és www.oktatas.hu felületek 

- az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen kialakított aloldal: a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket 

érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok 

- az intézmények kérdéseinek megválaszolására létrehozott tematikus e-mail-cím: vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu 

- www.nnk.gov.hu; www.koronavirus.hu: közegészségügyi-járványügyi szakmai anyagok, tájékoztatók az iskoláknak  

- a köznevelési intézmények vezetői online tájékoztatás keretében kapják meg a tanévkezdéshez szükséges információkat 

 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok 

figyelembevételével kerül sor. A módosításról az intézmények tájékoztatást kapnak. 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

TERVEZÉS 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 
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 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

1. 

Minden köznevelési intézményben alapos, 

mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

elvégezni. 

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során 

figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: 

NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet 

tartalmaz. 

takarítók, működtetés 
Működtetés-Ivanov 

Erika 
2020. 09.01. fertőtlenítő/tisztítószerek Intézményvezető 

2. 

A fertőtlenítő szerek, kézfertőtlenítő szerek 

,törlőkendők(esetlegesen a maszkok, 

gumikesztyűk)  rendelkezésre állásának 

mennyiségét heti szinten történő dokumentálása  

és jelentése, erről napló vezetése. 

takarítók, működtetés 
Működtetés-Katona 

Roland 
folyamatos napló Intézményvezető 

3. Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 

című aloldal folyamatos figyelemmel kísérése.  
titkárság, működtetés 

Intézményvezető 

helyettesek 
folyamatos Informatikai háttér Intézményvezető 

4. 

Szükséges egységes formanyomtatványok 

elkészítése: beleegyező nyilatkozat tanteremben 

elhelyezett kép és hangfelvétel készítésére 

alkalmas eszköz elhelyezése esetére, egyéb 

nyilatkozatok, különös tekintettel az adatvédelmi 

és adatkezelési nyilatkozatokra, takarítási és 

fertőtlenítési napló +azonnali  tájékoztatási 

kötelezettsége van a szülőnek, ha a családban 

megjelenik a vírus vagy annak gyanúja. Covid 

iskolavezetés osztályfőnökök 2020. 08.30. 
Formanyomtatványok: 

GDPR,  
Intézményvezető 
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 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

film megtekintése 

5. 

Tantestületi tájékoztatás: COVID vírus 

megjelenése esetén követendő kommunkiáció és 

magatartás előzetes megbeszélése, elvárt 

magatartás, felelősségi területek meghatározása. 

csak az intézmény vezetője ad ki hivatalosan 

tájékoztatást, pedagógus nem. 

nevelőtestület iskolavezetés 2020. 08.31.  Intézményvezető 

6. 

A vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozó tanulók regisztrálása (orvosi 

igazolással igazoltan hiányzók), tanulásban 

történő részvételének, értékelésének biztosítása. 

osztályfőnökök osztályfőnök 

Tanév kezdését 

megelőzően, és 

folyamatosan 

KRÉTA felületen 

(szükség esetén papír 

alapú ) tananyag 

Intézményvezető 

7. 

A bejáratoknak a feltérképezése, megnyitásra 

alkalmassá tétele az intézményben, amelyek a 

hétköznapokon, hagyományosan nem 

funkcionálnak közlekedés céljából, de az 

épületbe történő ki- és bejutást biztonságosan, 

gyorsan és gördülékenyen lehetővé teszik. Ezen 

bejáratoknál a felügyelet biztosítása. 

működtetés, 

iskolavezetés 
Katona Roland 

Tanév kezdését 

megelőzően of, 

int.vez. szóbeli 

és írásbeli 

tájékoztatás 

 Intézményvezető 

8. 

A belépéshez az osztályok szerinti beosztás 

elkészítése.  Az elsősök beléptetésének 

megszervezése. 

iskolavezetés igazgatóhelyettesek 
Tanév kezdését 

megelőzően 
 Intézményvezető 

9. 

Egységes és személyre szabott jelzőrendszerek 

kialakítása az intézmény dolgozói, a 

pedagógusok számára, ezeknek a papír alapú és 

titkárság titkárság 
Tanév kezdését 

megelőzően 

levelezési rendszer, 

telefonszám jegyzék 
Intézményvezető 
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 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

online hozzáférhetővé tétele, címlisták 

előkészítése, vezetők elérhetősége, orvosi és 

rendészeti szervekkel való kapcsolattartás 

meghatározása. Ezeknek az elérését és 

hozzáférési helyét a dolgozók számára ismertté 

kell tenni.   

10. 

A szülők és a diákok értesítése az intézménybe 

történő bejutás módjáról, a betartandó 

óvintézkedésekről 

pedagógusok, tanulók, 

szülők 
osztályfőnökök 2020. 08.31. honlap Intézményvezető 

11. 

Az intézmény szabadon lévő, udvari területeinek 

felosztása, vagy a gyerekek beosztása a 

szünetekben történő levegőztetés esetére. 

pedagógusok 

munkacsoport Sikéné 

B. Mária, Csatóné 

Döbrei Katalin 

2020. 08.31.  Intézményvezető 

12 

Az épületen belüli mozgáshoz  ellenőrző és 

fertőtlenítő pontok létrehozása (A diákok 

folyosón történő mozgásának ellenőrzése 

pedagógus által - folyamatos ügyelet biztosítása) 

pedagógusok, 

működtetés 
Mészáros Ágnes 2020. 08.31.  Intézményvezető 

13. Az intézményben használt eszközök, sportszerek, 

tankönyvek stb. rendszeres fertőtlenítése. 

pedagógusok 

vezetésével tanulók, 

takarítók 

 2020. 08.31. 

Fertőtlenítésre alkalmas 

eszközök, szerek 

rendelkezésre bocsátása 

Intézményvezető 

14. 

Online platformok előkészítése, intézményi 

regisztrációk elindítása különböző 

alkalmazásokhoz 

pedagógusok 
igazgatóhelyettesek,  

rendszergazda 
2020. 08. 24. 

Digitális eszközök 

rendelkezésre állásának 

felmérése, hálózat 

alkalmassá tétele, papír 

alapú tananyagok 

Intézményvezető 



5 
 

 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

címzettek részére történő 

eljutásának 

megszervezése,papír,nyo

mtatók, nyomtatófesték 

15. 

Az esetleges tantermen kívüli, digitális oktatás 

bekövetkezése esetére az eszközök és hátterek 

felmérése a diákok és a pedagógusok 

vonatkozásában 

pedagógusok, tanulók 
igazgatóhelyettesek, 

osztályfőnök 
2020. 09. 02. 

Laptopok, Tabletek, 

Helyiségek, Internet, 

Papír 

Intézményvezető 

 

Étkeztetés lebonyolításának megtervezése, 

kapcsolatfelvétel a feladatot ellátó önkormányzat 

illetékes szervezeti egységével, illetve a 

szolgáltatóval.  

iskolavezetés Ivanov Erika 2020. 08.26.  Intézményvezető 

 

MEGVALÓSÍTÁS 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 

 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

1. 

Napközi, ügyeleti igények felmérése, és az 

igényekhez mérten a napközi és az ügyeleti 

rendszer kialakítása. 

osztályfőnökök igazgatóhelyettesek 2020. 09. 05.  Intézményvezető 

2. 

A beléptető ponton (minden megnyitott bejárat) 

kézfertőtlenítés, 1,5-2 méter betartása, 

útbaigazítás, információval ellátás. A beléptetés 

pedagógiai 

asszisztensek, 

iskolavezetés 

igazgatóhelyettesek, 

ügyeletes nevelő 

Minden nap az 

épületbe történő 

beléptetéskor 

Fertőtlenítő szer Intézményvezető 
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 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

szabályainak kidolgozása, közzététele. 

3. 

Az intézménynek meg kell tennie a szükséges 

intézkedéseket az intézményi csoportosulások 

megelőzésére a tanév folyamán mind az 

intézmény területén, mind az intézmény épülete 

előtt. 

 A szülők az iskola épületéig kísérhetik 

gyermeküket és ott is várhatják őket. 

 a szüneti rend megegyezik az eddigi  

gyakorlattal, kiegészülve, hogy több 

bejárati ajtó használatával. 

 A szünetben bent tartózkodó tanulók a 

teremben maradnak, ahol minden 

szünetben szellőztetnek. A következő 

órát tartó nevelő felügyel szünetben. 

szülők, tanulók, 

pedagógusok 
osztályfőnökök folyamatos  Intézményvezető 

3. 

Az osztálytermekben lehetőség szerint 

gondoskodni kell a tanulók lazább 

elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek 

vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek 

bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon 

a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

Felhívni a figyelmet, hogy nem adogatnak át a 

gyermekek egymásnak tárgyat, pl. radír, vonalzó, 

pedagógusok osztályfőnökök folyamatos  Intézményvezető 
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 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

faragó, játékok, otthonról nasi, táblafilc. 

4. 

A közösségi terekben egyszerre csak annyi 

gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható 

legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség 

esetén a csoportok, osztályok számára 

elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi 

tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem 

tartható be a közösségi tereken, úgy az általános 

iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején 

javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

szülők, tanulók, 

pedagógusok 
osztályfőnökök folyamatos  Intézményvezető 

5. 

A tantermi oktatás során az osztályok 

keveredését el kell kerülni. a terembeosztásnál 

ezt elsődlegesen figyelembe venni. Az osztályok 

esetleges váltása között a tantermekben 

felületfertőtlenítést kell végezni. 

Bontott csoportnál a kockázat úgy 

minimalizálható, hogy a teremben az ugyanazon 

osztályból érkező gyermekek ülnek egy 

csoportban elkülönülten, megfelelő távolságot 

tartva a más osztályból érkezőktől és köztük az 

érintkezés kerülendő (pl. feladatoknál tárgyak 

átadása). 

tanulók, pedagógusok órát tartó pedagógus folyamatos  Intézményvezető 
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 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

6. 

A testnevelésórákat az időjárás függvényében 

javasolt szabad téren megtartani. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő 

feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető 

el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel 

(párokban, kiscsoportokban) kell végezni. 

testnevelők 

testnevelés 

munkaközösség-

vezető 

folyamatos  Igazgatóhelyettesek 

7. 

A megfelelő védőtávolság betartása különösen 

fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért 

a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel 

kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az 

öltözőkben történő csoportosulás 

 alsó tagozatos gyerekek a saját 

termükben öltöznek 

 a folyosói sorakozónál tartani a 1,5 

méteres távolságot. 

tanulók, testnevelők 

testnevelés 

munkaközösség-

vezető 

folyamatos  Igazgatóhelyettesek 

8. 

A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres 

védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati 

képzéshez használt eszközöket – amennyiben 

azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel 

tisztítani kell a csoportok váltása között.  

Tanulói felelősi rendszer kidolgozása 

pedagógusok, tanulók szaktanárok folyamatos  Igazgatóhelyettesek 
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 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

(fertőtlenítés) 

9. 

Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló 

vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó 

rendezvény megszervezése során tekintettel kell 

lenni az alábbiakra: 

- az Operatív Törzs által meghatározott 

létszámkorlát szigorú betartása, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, 

szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény 

szervezése, 

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre 

bontása és a résztvevők körének korlátozása. 

tanulók, pedagógusok Iskolavezetés 
tervezésnek 

megfelelően 
fertőtlenítőszerek Intézményvezető 

10. 

Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi 

kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges. 

tanulók, pedagógusok Iskolavezetés 
tervezésnek 

megfelelően 
 Intézményvezető 

11. 

A szülők személyes megjelenésével járó szülői 

értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartsák meg. Egyéb szükséges 

osztályfőnökök 

osztályfőnöki 

munkaközösség-

vezetők 

tervezésnek 

megfelelően 
Informatikai háttér Intézményvezető 
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 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

információk e-mailben, a Köznevelési 

Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben 

(KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi 

adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel 

is eljuttathatók a szülőkhöz. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

1. 

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak 

használatára fel kell hívni a figyelmet. Az 

intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után 

minden belépő alaposan mosson kezet vagy 

fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók 

esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). 

takarítók Működtetés folyamatos 
fertőtlenítőszerek, 

szappan 
Intézményvezető 

2. 

A szociális helységekben biztosítani kell a 

szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési 

lehetőséggel kell kiegészíteni. 

Kéztörlésre csak saját textil törölköző használata 

engedélyezett, vagy papírtörölköző. 

takarítók Működtetés folyamatos 

szappan, papírtörölköző, 

saját textil törölköző, csak 

elzártan 

Intézményvezető 
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 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

3. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető 

higiénés szabályok betartása. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően 

szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes 

tisztaságot. 

takarítók Működtetés folyamatos  Intézményvezető 

4. 

A személyi higiéne alapvető szabályairól a 

gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A 

gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett 

köhögési etikettet: papír zsebkendő használata 

köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt 

zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos 

kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

tanulók, pedagógusok Osztályfőnök folyamatos  Iskolavezetés 

5. 

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző 

felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény 

tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő 

takarítás (termekben, a 

folyosókon és a szociális helységekben) 

elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során 

kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a 

kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a 

takarítók Működtetés folyamatos fertőtlenítőszerek Intézményvezető 
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 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, 

korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, 

egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC 

lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható 

falfelületek vírusölő hatású szerrel 

fertőtlenítésére kerüljenek. 

6. 

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, 

hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók 

részére a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszköz biztosítása és azok viselése 

szükséges. 

takarítók Működtetés folyamatos 
fertőtlenítőszerek, 

védőfelszerelés 
Intézményvezető 

7. 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának 

csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott 

intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, 

valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek 

ablakát időjárás és környező forgalom 

függvényében lehetőség szerint nyitva kell 

tartani. 

tanulók, pedagógusok Szaktanárok folyamatos  Iskolavezetés 
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 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

8. 

Az iskolában használt játékok, sporteszközök, 

játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell. 

takarítók, tanulók, 

pedagógusok 
Szaktanárok folyamatos 

fertőtlenítőszerek, 

védőfelszerelés 
Iskolavezetés 

9. 

A kukába gyűjtött, egy helyre tett 

egyszerhasználatos maszkok összegyűjtése 

jogszabályban meghatározottak szerint, 

elszállítása.  

takarítók     

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

1. 

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell 

fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

tanulók, pedagógusok 
osztályfőnök, 

napközis nevelő 
folyamatos 

fertőtlenítőszerek, 

szappan 
Iskolavezetés 

2. 

Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az 

osztályok, keveredése elkerülhető legyen, sorban 

állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

napközisek, menzások 
intézményvezető 

helyettesek 
folyamatos  Iskolavezetés 

 

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

1. 
Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-

egészségügyi ellátás során az egyéb 
tanulók, védőnő Védőnő folyamatos  Intézményvezető 
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 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat 

szükséges betartani. Ennek megfelelően, 

amennyiben az egészségügyi ellátás 

korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a 

szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat 

maradéktalanul el kell végezni. 

2. 

A személyes találkozást igénylő teendők 

esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a 

feladatok elvégzése a fenti járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt 

eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság 

kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével 

történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli 

ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő 

osztályokban tanulók közötti találkozások számát 

csökkenteni kell. 

tanulók, védőnő Védőnő folyamatos  Intézményvezető 

3. 

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a 

gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” 

pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, 

mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok 

felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök 

fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

tanulók, védőnő Védőnő folyamatos 
fertőtlenítőszerek, 

szappan 
Intézményvezető 
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6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

1. 

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 hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a 

gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a 

részére előírt karantén időszakára. 

tanulók, pedagógusok osztályfőnökök folyamatos  Intézményvezető 

2. 

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása 

nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett 

részt vehet az oktatásban. 

tanulók, pedagógusok osztályfőnökök folyamatos  Intézményvezető 

3. 

A gyermek, a tanuló távolmaradásával 

kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

tanulók, pedagógusok osztályfőnökök folyamatos  Intézményvezető 
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 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Szükséges eszközök Ellenőrzi 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 

szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges 

eljárni. 

 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Hol történik Ellenőrzi 

1. 
Gyerek esetén: azonnali izoláció, szülő értesítése 

rendkívüli esemény jelentése, Tankerület, KK 
tanulók  

azonnal a gyanú 

felmerülésekor 

izolációs szoba, irodában 

az adminisztráció, a tanév 

elején elkészített értesítési 

sorrend alapján az előírt 

magatartás és 

kommunikáció 

betartásával 

Intézményvezető 

2. 

Felnőtt esetén: az Operatív Törzs ajánlása 

alapján és a szükséges protokoll követése, 

Mentő, háziorvos értesítése rendkívüli 

eseményként kezelendő, Tankerület, KK 

értesítése.  

Intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes 

azonnal, a gyanú 

femerülésekor 

izolációs szoba, irodában 

az adminisztráció, a tanév 

elején elkészített értesítési 

sorrend alapján az előírt 

magatartás és 

kommunikáció 

betartásával 

Intézményvezető 

3. 
Szülői bejelentés esetén, rendkívüli eseményként 

kezelendő, Tankerület, KK értesítése.  
 szülő 

azonnal a gyanú 

felmerülésekor 
 Szülő 

4. 
A gyermek az iskolába – hasonlóan más tanulók, pedagógusok, osztályfőnökök, folyamatos  Intézményvezető 
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megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmények 

el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül. 

szülők iskolavezetés 

 

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Hol történik Ellenőrzi 

1. 

Iskola közösségének értesítése a fennálló 

helyzetről, Csatornái: KRÉTA-rendszer, levelező 

rendszer, egyéb, helyben szokásos módon, 

betartva a szükséges biztonsági szabályokat 

  

Az illetékes 

szerv döntése 

után 

haladéktalanul 

 
Intézményvezető/Tankerületi 

Központ 

2. 

A korábbi, tantermen kívüli, digitális munkarend 

tapasztalatai alapján, a az előzetesen 

meghatározott platformok és módszerek 

alkalmazásával, előnyben részesítve a valós idejű 

kommunikációt biztosító órákat, zajlik az oktatás 

a továbbiakban 

tanulók, pedagógusok, 

szülők 

osztályfőnökök, 

iskolavezetés 

A korábbi 

felkészüléskor 

már megtörtént 

az előkészítése 

 
Tankerületi Központ, 

Intézményvezető 

3. 

Kapcsolattartás a szülőkkel videokonferencián, 

vagy egyéb, valós idejű kommunikációt lehetővé 

tevő platform használatával. 

pedagógusok, szülők 
osztályfőnökök, 

iskolavezetés 

A digitális 

oktatás idején 
 

Tankerületi Központ, 

Intézményvezető 

4. 

Amennyiben az intézményben átmenetileg 

elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális 

munkarend, a gyermekfelügyeletet az 

tanulók, pedagógusok, 

szülők 

osztályfőnökök, 

iskolavezetés 
folyamatos  Intézményvezető 
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intézményben meg kell szervezni a szülők 

támogatása érdekében. Amennyiben az 

intézményben objektív okokból nem szervezhető 

meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi 

központ gondoskodik. 

 

9. KOMMUNIKÁCIÓ 

 Feladat Résztvevő Felelős Határidő Ellenőrzés módszere Ellenőrzi 

1. 

Az intézmények csak a hiteles forrásokból 

tájékozódjanak, és ennek fontosságára hívják fel 

az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az 

oktatással kapcsolatos híreket a 

www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein 

kell követni. 

pedagógusok, szülők 
osztályfőnökök, 

iskolavezetés 
folyamatos  Intézményvezető 

2. 

Intézményen belüli hivatalos fórumok, 

platformok:KRÉTA 

 Microsoft Teams 

 e-mail 

pedagógusok, szülők 
osztályfőnökök, 

iskolavezetés 
folyamatos  Intézményvezető 

 


