
Házirend kiegészítés  

Készült: a 2020. szeptember 1-től érvényes járványügyi intézkedések előírásai alapján, az 

intézmény egész területén, érvényes  a teljes tanulói, szülői, dolgozói közösségre, a 

járványügyi helyzet időtartamára 

A szabályozások tartalmát az előírásokat követve folyamatosan frissítjük. 

1. Belépés az iskola területére: 

Az iskolába érkezés rendje az alsó tagozaton: 

a tűzoltóság felőli kapun érkeznek: 3.a, 2.a, 2.b  osztályok  felügyel: Révész 

Katalin 

a rendőrségi kapunál érkeznek: 1.a, 1.c, 4.a  osztályok felügyel: Horváth 

Zsanett 

a portánál érkeznek: 1.b, 3.a, 3.b, 4.b   osztályok  felügyel: 

Tölgyesi Ákos 

a Püspök utcai épületben a  hátsó nagykapun keresztül érkeznek a tanulók, felügyel: 

Sörösné Támadó Andrea  

Testvérek érkezésekor a kisebb testvérre vonatkozó bejáraton jönnek be és ott is távoznak 

az épületből tanulók. 

A kapuk nyitása (a porta kivételével) fél 8-kor történik meg, az ott felügyelő ped. asszisztensek 

nyitják ki az ajtókat. Az ajtókat 8 órakor bezárják, ezután csak a portán át jöhetnek be a 

tanulók. 

A szülők csak a kapuig kísérhetik gyermekeiket. 

Az iskolába érkezés és távozás rendje a felső tagozaton: 

a tanulók a portánál  és a hátsó, Tavasz utca felőli kapun érkeznek és távoznak  

a kerékpárral érkezők a hátsó bejáraton jönnek be az udvarba 

Az iskolába érkezés után, a tanítás befejezése előtt az iskola elhagyása tilos! 

Kézfertőtlenítés: minden bejáratnál az első belépéskor a tanulók kezét fertőtleníteni kell. 

A fertőtlenítő szerek adagolását a segítő munkatársak és/vagy a pedagógusok végzik el.  

2. A tanulókra vonatkozó viselkedés szabályai: 

- A tanulók kerüljék egymással a fizikai kontaktust (ölelés, puszi, kézfogás). 

- Egymás eszközeit lehetőleg ne használják. 

- A közösségi tereken (aula, folyosók) maszk viselése kötelező! 



- Az udvaron külön udvarrészben tartózkodnak az alsó és a felső tagozat 

tanulócsoportjai. Az alsó tagozatosok a hátsó udvart, a felső tagozatosok a 

betonpályát és környékét használják.   

- Az alsó tagozatosok minden szünetben az udvaron tartózkodnak.  

- A felső tagozatos diákok az osztályok beosztása szerint tartózkodhatnak az aulában 

és az udvaron.  

- A tanulóknak legyen (táskájukban) saját kézfertőtlenítő szerük, melynek használata 

bármikor megengedett. 

- Amennyiben a tanuló belázasodik, vagy rosszul érzi magát, azonnal jeleznie kell az 

órát tartó pedagógusnak, vagy osztályfőnökének.  

A maszk viselésének szabályai: 

- Minden tanuló hozzon magával maszkot az iskolába. Egy tartalék maszkot minden 

tanulónak be kell adnia névvel ellátott zacskóban az osztályfőnöknek, aki  tárolja arra 

az esetre, ha otthon felejti a tanuló a maszkját.  

- A felső tagozaton a közöségi helyiségekben, az ebédelésre való várakozáskor, 

valamint amikor nem a saját tanteremben vannak a tanulók,  használni kell a maszkot.  

- A tanulók saját döntésük szerint bármikor felvehetik a maszkot tanítási és azon kívüli 

időszakban is. 

Az ebédeltetés rendje: 

- 1-2. évfolyamon: 11.40-től, előtte kézmosás (rendőrségi épületben, az ebédlőnél és a 

földszinti mosdókban),  

- 3-4. évfolyamon: 12.35-től, előtte kézmosás (rendőrségi épületben, az emeleti 

mosdóban és a földszinti mosdóban) 

- A felső tagozaton 12.35 után étkeznek a tanulók folyamatos belépéssel, a 

csoportosulás elkerülésével. A fertőtlenítőszeres kézmosás kötelező.  Az étkezést 

segítő és felügyelő dolgozók: Horváh Zsanett és Tölgyesi Ákos 

3. A szülőkkel való kapcsolattartás: 

- A szülőkkel javasolt az online kapcsolattartás, videóbeszélgetés, messenger üzenet, 

vagy más módon, illetve a telefonos kapcsolattartás. A kapcsolattartás formáit az 

osztályfőnökök egyeztetik. 

- A pedagógusok hivatalos tájékoztatási felülete a KRÉTA napló „üzenet” funkciója. 

- Személyes találkozás a pedagógusokkal előzetes egyeztetés szerint történhet meg 

az iskola épületében. 

- A szülőnek az iskolába belépéskor maszk viselése és kézfertőtlenítés szükséges. 

4. Tanulók hiányzásának igazolása: 



- Amennyiben a tanuló több napot hiányzott az iskolából csak orvosi igazolással jöhet 

vissza. A szülő nem tarthatja otthon a tanulót a koronavírusra való hivatkozással, ez 

esetben csak orvosi igazolással maradhat otthon. 

- A tanuló nem dönthet úgy, hogy önkéntes karanténba vonul. Karanténba helyezésről 

kizárólag az NNK dönthet. Ha diák nem egy napos szülői kikérés miatt volt távol, 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza a közösségbe. 

- Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek a hatósági karanténról szóló 

határozatot bemutatja (külön igazolás nélkül is). 

Idegenek belépése az intézménybe: 

- Ügyintézés előzetes telefonos bejelentést követően történhet meg az iskolában. 

- Belépéskor maszk viselése és a kézfertőtlenítés kötelező. 

- Az iskolatitkár nyilvántartást vezet az ügyintézésre érkezőkről, az ügyintézés idejéről 

és tárgyáról. 

- A portás nyilvántartást vezet az épületbe lépő személyekről. 

Egyéb óvintézkedések: 

- Az intézmény területén és épületeiben csak saját dolgozó tarthat foglalkozást az 

iskola saját tanulóinak. 

- A testnevelés órákat az időjárás változásait figyelembe véve lehetőség szerint a 

szabadban tartják meg a testnevelők. Kérjük a megfelelő sportruházat biztosítását! 

- Az uszodai foglalkozások megtartását felfüggesztették. 

- Szülői értekezletet és fogadóórákat csak online módon tartunk meg.  

 

 

Dunaföldvár, 2020. szeptember  

       Bognárné Balogh Andrea 

         intézményvezető 

        


