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A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

intézkedési tervet fogalmazott meg, amely alapján a Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola 

az alábbi iskolai intézkedési tervet fogalmazta meg. 

 

2021. szeptember 1-jén az iskola tanévnyitó ünnepségén tájékoztatva lettek az iskola tanulói és 

szülei a 2021/2022. tanév helyi intézkedési tervről. A nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten 

egyhangúlag jóváhagyta az iskolai tájékoztatást, amely a 2021. szeptember 1-től szeptember 8-

ig a szülői értekezleteken megvalósul. 

 

1. A intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó 

látogathatja.  

2. A szülőnek és a pedagógusnak figyelmeztetni kell a tanulókat a járványügyi helyzetnek 

megfelelően a felelősségteljes viselkedésre és az iskolai szabályok betartására. 

3. A szülők a gyermeküket az intézmény aulájának bejáratáig kísérhetik.  

Az első osztályos gyermeket kísérő szülők lehetőleg, csak ügyintézés céljából jöhetnek 

be az aulába, az aula bejáratánál a tanítók vagy a technikai dolgozók segítségével jutnak 

a tanulók az osztálytermekbe.  

A tanulók a tanórák, illetve a napközis foglalkozások befejeztével az aula bejáratánál 

találkozhatnak a szülőkkel vagy szülői engedéllyel önállóan távozhatnak az iskolából. 

A szülő, kísérő csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten 

szülők részére szervezett programon való részvétel céljából léphet be az iskola 

épületébe, kézfertőtlenítést biztosít az iskola a bejáratoknál. A tanulók és dolgozók 

számára a mosdókban is elhelyezett kézfertőtlenítésre van lehetőség. A szájmaszk 

használata nem kötelező, de használható! A testhőmérséklet mérése az aulában nem 

kötelező az iskolába érkezéskor. 

4. A járványügyi helyzetnek megfelelően jelenleg nem kötelező a 1,5 méteres 

védőtávolság betartása, csak ajánlott! 

5. A tanulók és az iskolai dolgozók számára, az előírásoknak megfelelően, az 

intézményben többszöri kézmosási, fertőtlenítőszer használatára lehetőséget 

biztosítunk.  

Ha a szülő szükségesnek tartja gyermeke számára az egyéb kézfertőtlenítést, helyezze 

el gyermeke iskolatáskájában. 
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6. Ha a szülő gyermekénél koronavírus-gyanú tüneteket észlel, arról köteles az iskolát 

értesíteni, az osztályfőnököt is. 

7. Betegség gyanúja esetén semmi esetre sem jöhet a tanuló az iskolába! A tanuló 

távolmaradásáról az osztályfőnököt azonnal köteles a szülő tájékoztatni, gyógyult 

tanuló csak orvosi igazolással léphet a közösségbe. Az orvosi igazoláson lehetőleg 

szerepeljen: „A gyermek közösségbe mehet” szöveg. 

Ha iskolai dolgozónál betegség gyanúja lép fel, az intézményvezetőnek köteles 

jelenteni, majd az orvosnál megjelenni. 

8. A járványügyi helyzetre való tekintettel tanulóink és dolgozóink számára biztosítjuk a 

megfelelő osztálytermek, irodák, tanári szobák szellőztetését, mosdóhasználat 

megfelelő higiéniáját és a védőtávolság betartását. 

9. A testnevelésórák a tornateremben és az iskola udvarán is egyaránt tarthatóak. 

10. Az osztálykirándulások csak belföldi helyszínre szervezhetőek, amelyek 1 naposak 

lehetnek. 

11. Külföldről érkező tanulókra a mindenkori járványügyi helyzet szabályai vonatkoznak, 

amely betartásáért a szülő felelős. 

12. A gyermekek étkeztetésének rendjéről az Eatrend Kft. szabályai szerint járunk el. 

13. A tantermen kívüli digitális oktatás és a rendkívüli szünet elrendeléséről csak a 

Klebelsberg Központ, az Oktatási Hivatal dönthet, illetve a Ceglédi Tankerületi 

Központ, mint fenntartó adhat javaslatot. 

14. Intézményünk minden új információról folyamatos tájékoztatást ad az iskolai 

dolgozóknak, a szülőknek az osztályfőnökök közreműködésével és az iskola honlapján. 

 

Ezen szabályok alapjául az EMMI által 2021. augusztus 25-én kiadott 2021/2022. tanévben a 

köznevelési intézményekben alkalmazandó intézkedési terv szolgál. 

 
Nagykőrös, 2021. szeptember 1. 
 

 

 Utasi Eszter 
 intézményvezető 
 
 
 

Megjegyzés: A Házirend 1. sz. függelékét a nevelőtestület 2021. augusztus 30-án 44 igen és 0 

nem szavazattal egyhangúlag elfogadta. 


