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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív 

Törzzsel  

együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket  

a 2020/2021.  

tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó 

feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

 

 

Koncz József Általános Iskola 

 és  

Alapfokú Művészeti Iskolában 

 

az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk a 2020-2021. tanévben a járványügyi készenlét idején 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉS 
Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik. 

Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt alakított ki, amelyen keresztül az 

aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a 

köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok kerülnek közzétételre. 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 
A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak tünetmentes 

dolgozó vehet részt 

Felszólítjuk a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló, vagy munkavállaló, 

aki bármilyen betegség miatt otthon marad a háziorvos a kezelő orvos igazolásával vagy kórházi 
zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. hatósági házi karanténesetén a járványügyi 

A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be. 

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vehet részt. 

A tanév folyamán, minden szükséges intézkedést megteszünk az intézmény területén az intézményi 

csoportosulások megelőzésére. Az intézmény épülete előtt, tilos a tanulói csoportosulás. Kérjük a 

szülőket, hogy gyermekekre történő várakozás során tartsák be a, 1,5 – 2 méteres távolságot. A tanulói 

szállító buszokon az egészségügyi maszk viselése mindenkinek kötelező! Ennek hiányában a sofőr a 
szolgáltatást megtagadja! 

Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. 

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, erről az osztályfőnök dönt. 

A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres 

védőtávolság. 

Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső 
tagozatában és az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező. 
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A tornaterem, tornaszoba, a nyelvi bontó, informatika és LEGÓ tantermek kivételével az osztályok 

ugyanazt a tantermet használják. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést  minden szünetben 
elvégezzük. Az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés. 

A testnevelés órákat az időjárás függvényében  szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni kell a szoros 

testi kontaktust igénylő feladatokat. 

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a 

testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében 5 

perccel korábban fejezzük be az órát. 

Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális 

program) rendezvény további intézkedésig, nem szervezhető! Az osztálykirándulások és tanulmányi 
kirándulások  belföldi megvalósítása nem lehetséges. 

Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket nem tartunk, a szükséges információkat elektronikus 

felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz. Vegyék igénybe a KRÉTA, az 
intézményi és osztályok által működtetett Fb oldalakat. 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 
Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden 

belépő számára kötelező.  Az intézményben, étkezések előtt és után, a tanulókkal együtt, alaposan 

mossunk kezet vagy fertőtlenítsük a kezünket. A tanulók esetében inkább javasolt a szappanos 

kézmosás, ezért ismételten kérjük a tisztasági csomag újbóli ellenőrzését. 

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet kiegészítünk a folyosón 

elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel. 

Kéztörlésre, felnőtteknek papírtörlőt tanulók - használhatják a tisztasági csomagba tett kéztörlőt -  
biztosítunk. 

A személyi higyéne alapvető szabályairól a tanulóknak  részletes, az adott korosztálynak megfelelő 

szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása 
és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés. 

Az intézmény területén mindenki számára kötelező a maszk viselése. Kivételt képez ez alól a testnevelés 

óra az étkezés ideje, illetve az osztályteremben tartott tanórák. 

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett 

felületek  (a 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. 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk 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 

függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk. Az osztálytermek ablakait minden szünetben ki kell 

nyitni, az ügyeletes tanár felügyeletével az osztályok ügyeletesei (hetesek) intenzív szellőztetést 
végeznek! 

Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük. Kérjük, hogy a 
tanulók eszközeit aszülők otthon, rendszeresen fertőtlenítsék.  

A pedagógusok tiltsák meg, hogy a tanulók egymás eszközei használják, egyenek egymás ételeiből, 

igyanak italaikból! 
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Az osztályok további keveredésének megakadályozása céljából az alábbi intézkedések betartása 
kötelező! 

Tanulószoba 

 

A 6-7. órai csengetési rendnek megfelelően a tanulószoba is ehhez igazodik. 

8. óra 13.35-től 14.15. 

9.óra 14.20-tól 15.00. 

Tehát tanulószobát a fenti helyzetre való tekintettel 15.00-ig biztosítjuk. 

 

A busz közlekedés is változik ehhez igazodva  

  

Hétfő-Csütörtök 

Berzék 13.30 

Berzék 14.00 

Tiszalúc 14.15 

Berzék 15.30 

Tiszalúc 15.45 

 

Péntek 

13.00 Berzék 

13.30 Berzék 

13.45 Tiszalúc 

14.45 Berzék 

15.00 Tiszalúc 

 

Szünetek rendje: 

5. és 7. osztályok 1. szünet és 3. szünet udvari /időjárás függvénye/, fertőtlenítés 

6. és 8. osztályok 2. szünet és 4. szünet udvar, fertőtlenítés 
 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek 

tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére. Különös gondot fordítunk a 

tanulók uzsonnáztatási helyszínének tiszténtartására. A tízórai és ebédeltetési helyszín a konyha, mely 

önkormányzati fenntartás alatt áll, így a fertőtlenítés önkormányzati feladat, a fegyelem fenntartása a mi 

feladatunk! 

Étkezés előtt és után ügyelünk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére. 

Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, keveredését elkerüljük,  sorban állás esetén a 
védőtávolság betartható legyen. Az étkezőben és az előtérben biztonsági zónákat jelölünk ki! 

Az étkezési rend betartatása az ügyeletesek, pedagógusok és segítők feladata. A rend betartása 

végett a következő étkezési rendet dolgoztuk ki! 

2020. szeptember 8-tól a 6. és 7. óra 30 perces lesz a felső tagozatban! 

A csengetési rend ezen része a következőképpen alakul, melyet a csengetés más évfolyamok miatt, nem 

fog követni, tehát különös figyelmet igényel ennek betartása. 

6. óra: 12.30-13.00.   7. óra: 13.05-13.35. 
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Ebédelés rendje: 

Hétfő 

5.a, 5.b, 6.a, 6.b és 7.a 13.00-tól 

6.c, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b és 8.c 13.35-től (a 8c-nek igaz, hogy nincs 7. órája, de meg kell várniuk az 

ebédet! Addig beülnek a tanszoba vagy amelleti terembe, illetőleg várakoznak a porta előtti részen 

felügyelet mellett, ha nem férnek be! 6 tanulóról beszélünk. 

 

Kedd 

6.c 12.30-tól az alsós III. turnussal együtt (4.évf. + 2.a) 

5.a, 5.b, 6.a, 6.b és 8.c 13.00-tól 

7.a, 7.b, 7.c, 8.a és 8.b 13.35-től 

 

Szerda 

6.c 12.30-tól az alsó tagozat III. turnussal  

5.a, 5.b, 6.a, 6.b és 7.c 13.00-tól (A 7.c-nek várakozni kell 30 percet 14-es terem 10 tanuló) 

7.a, 7.b, 7.c, 8.a és 8.b 13.35-tól (A 8.c egyedi helyzetben van, mert csak 6 órája van és meg kell várni, 

hogy beleférjen a létszámlimitbe! Tehát a 6 tanuló felügyeletét megoldjuk a 14-es teremben, szintén 

30 perc. 

 

Csütörtök 

6.c 12.30-tól a III. turnussal 

5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.c és 8.c 13.00-tól 

7.a, 7.b, 8.a és 8.b 13.35-től 

 

Péntek  

5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b és 8.c 12.30-tól a nem plusz tesisek 

5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b és 8.c 13.00-tól a plusz tesisek 

és 13.30-tól az alsó tagozat III. turnusa (4.évfolyam és a 2.a osztály) 

 

Étkezők létszáma 

5.a 16 fő 5.b 18 fő 

6.a 11 fő 6.b 12 fő 6.c 9 fő 

7.a 10 fő 7.b 9 fő 7.c 10 fő 

8.a 2 fő 8.b 16 fő 8.c 6 fő 

 

Összesen: 119 tanuló 

 

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 
Az iskola-egészségügyi eljárása során az ide vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek 

megfelelően, amennyiben az egészségügyi eljárás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a 
szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni. 

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, 

védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a  járványügyi óvintézkedések (személyi 

higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) 
figyelembe vételével történjen. 

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. 
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6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartozik tartós betegsége vagy pl. immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, 

és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.  

Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén 

időszakára.  A karantén  időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett,  részt vehet az oktatásban. /online, Facebook video 
konzultációk, email, messenger felületeken/ 

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 járunk el. 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint 

dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk 

arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt 

követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

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

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, 

melyet az intézmény elfogad, 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 tesszük meg a 

szükséges intézkedéseket. 

Fertőzés gyanú esetén kérjük a szülőket, hogy az általános orvosi eljárás szerint járjanak el, gyermeküket 

ne engedjék iskolába, erről a tanuló osztályfőnökét haladéktalanul értesítsék. 

Pedagógus, közvetlen, vele egy háztartásban élő hozzátartozójának fertőzés gyanúja esetén, köteles 

minden előzetes óvintézkedést megtenni, hogy az esetleges tovább fertőzést megakadályozza. A vezetés 

tájékoztatása után, egyeztetés során, önkéntes szűrővizsgálaton, és karantén távolléten a közösségtől 
távoltarthatja magát. 

8. FIGYELEM! 

Az intézmény vezetése nem rendelheti el az osztályok, vagy iskola teljes onlie oktatási tevékenységét! 

Az intézményi ügyintézés a rendkívüli helyzet miatt a következőképpen alakul: 

 Tanulói ügyek intézése: 

Fodor Imréné iskolatitkár, ki és beiratkozás, adatváltozás, bizonyítvány másodlatok 
kiadása. 

Rajdos Attiláné ügyviteli alkalmazott, tan és térítési díjak befizetése, művészeti iskolai 
ki és beiratkozások ügyintézése. 

Ügyintézési idő: 

  Hétfő – Csütörtök: 08.00. – 15. 00. 

  Péntek: ügyintézés nincs. 
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Bőcs          A jövőd itt kezdődik!  

                                                                                                                                                 

 

A személyes kontaktust igénylő ügyintézéshez kérjük, telefonon, vagy e-mail módon, 

előzetesen egyeztessenek időpontot.  Egyszerre csak egy ügyfelet fogadunk és egy 

családból csak egy fő léphet be az intézménybe az egészségügyi kontroll – hőmérés 

fertőtlenítés után, maszk és műanyag kesztyű használatával.  

Az egyéb tanulói problémák megoldása végett a megszokott elektronikus módon keressék a tanulók 

osztályfőnökeit, szaktanárait. Kérjük, legyenek tekintettel a munkatársaink iskolai és otthoni 

tevékenységeire ezért az ajánlott kapcsolati idő hétfő és csütörtökön 08.00. – 17. 00. óra, valamint 

pénteken, 08. 00. – 15. 00. óra között van. Ünnep és szabadnapokon kérjük, ne zavarják 
munkatársainkat. 

Szülői értekezleteket, online módon tartunk! 

Az el nem intézett ügyek miatt a vezetéssel, időpont egyeztetést követően vehetik fel a kapcsolatot. 

További kapcsolat lehetősége az intézmény honlapján található. 

 

9. KOMMUNIKÁCIÓ 
Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles 

forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu 

felületein lehet/kell követni. 

Felhívjuk a szülői közösség figyelmét, hogy a hiteles tájékozódás végett, kövessék az intézmény hon és 
Facebook oldalát, valamint a KRÉTA kommunikációs felületét. 

 

9. Tisztelt kollégák, szülők, kedves tanlóink! 

A vírushelyzet miatti intézkedések nem a Miskolci Tankerületi Központ és nem az intézményvezetés 

kedvért született meg! A biztonsági intézkedések a magunk védelmét szolgálják. Betartása, Bőcs és a 

környező községek védelmét is segíti! Ma már nem mondhatjuk el, hogy velünk ilyen nem történhet 

meg, mert már megtörtént. Egy klasszikus magyar film ikonikus mondatát a helyzethez igazítva, 

mondhatjuk, hogy a vírusok már a spájzban vannak! Csak közös erővel és fegyelmezett életvitellel 

tudjuk megakadályozni, hogy ott is maradjon! 

A vírusprotokoll intézményi előírásait az illetékes hatóságok irányadásával, konzultációkat követően 

dolgoztam ki. Könnyen lehet, hogy az eljárásrend naponta fog változni, ezért naponta új és újabb 

szabályok megalkotására lesz szükség. Rendkívüli helyzetben ez nem rendkívüli dolog. Kérem a 

szülőket a kollégákat és a tanulókat az eljárásrend fegyelmezett betartására! 

Az eljárásrend változtatásának jogát fenntartom. 

 

Bőcs 2020 szeptember 08. 

 

        Lipták Zsolt  

        igazgató 


