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INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021. TANÉVBEN
A RÓZSAKERTI DEMJÉN ISTVÁN REFORMÁTUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

1.

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1.

Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk az iskola épületében.

1.2 Szeptember 1-ig elvégeztük a szokásos évi nagytakarítást és fertőtlenítést. A
felmosáshoz, fertőtlenítéshez virucid hatóanyagú szereket alkalmaztunk. A vezetőség
ellenőrizte és rendben találta a munkálatokat.
1.2. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket
rendelkezésre bocsátotta, a fenntartó Budapest-Budafoki Református Egyházközség a tanév
kezdete előtt átvette és eljuttatta az intézmény telephelyeire.
1.3.
Az iskola honlapján állandóan frissülő információsorral tájékoztatjuk a szülőket. Az
észrevételekre, kérésekre rugalmasan reagálunk.

2.

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA

2.1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük 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.
2.2.

A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be.

2.3. A gyermekek és az iskola dolgozói az épületbe csak arcmaszkban és kézfertőtlenítés
után léphetnek be.
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Intézkedések az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán az intézmény
területén
2.4. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább
elhelyezéséről. A tantermekben csak az oktatás-neveléshez legszükségesebb bútorzatot
helyezzük el (padok, székek, tanári asztal), hogy a tanulók között minél nagyobb
védőtávolságot tudjunk biztosítani.
2.5. A 7.30 előtt az iskolába érkező tanulóknak a folyosón kell várakozniuk, a reggeli
ügyeletre most – a fertőtlenítés és védőtávolság megszervezésének könnyítése érdekében –
nem nyitjuk meg az ebédlőt.
2.6. A szünetekben megszerveztük mindkét épületben a szabad levegőn és a folyosón való
mozgás, pihenés rendjét:
2.6.1. A szünetek rendje a szabad levegőn és a folyosón való mozgás tekintetében az
alsó tagozaton a következőképpen alakul:
szünet
1.
2.
3.
4.

iskola előtti tér
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam

folyosó
3. évfolyam
4. évfolyam
1. évfolyam
2. évfolyam

2.6.2. A szünetek rendje a szabad levegőn és a folyosón való mozgás tekintetében a
felső tagozaton a gimnáziumi épületben – előreláthatólag 2020. október 6-ig –
a következőképpen alakul:
SZÜNETEK RENDJE GIMNÁZIUMI ÉPÜLET
Folyosók

Folyosók

HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK

KEDD, CSÜTÖRTÖK

8.45-9.00

5.b, 6.b, 7.b, 7.d, 8.b, 8.c

8.45-9.00

5.b, 6.b, 7.b, 7.d, 8.b, 8.c

9.45-10.00

5.a, 5.c, 6.a, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a

9.45-10.00

5.a, 5.c, 6.a, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a

10.45-11.00

5.b, 6.b, 7.b, 7.d, 8.b, 8.c

10.45-11.00

5.b, 6.b, 7.b, 7.d, 8.b, 8.c

11.45-11.55

5.a, 5.c, 6.a, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a

11.45-11.55

5.a, 5.c, 6.a, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a

12.40-12.55

5.b, 6.b, 7.b, 7.d, 8.b, 8.c

12.40-12.55

5.b, 6.b, 7.b, 7.d, 8.b, 8.c

UDVAR

UDVAR

8.45-9.00

5.a, 5.c, 6.a, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a

8.45-9.00

5.a, 5.c, 6.a, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a

9.45-10.00

5.b, 6.b, 7.b, 7.d, 8.b, 8.c

9.45-10.00

5.b, 6.b, 7.b, 7.d, 8.b, 8.c

10.45-11.00

5.a, 5.c, 6.a, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a

10.45-11.00

5.a, 5.c, 6.a, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a
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11.45-11.55

5.b, 6.b, 7.b, 7.d, 8.b, 8.c

11.45-11.55

5.b, 6.b, 7.b, 7.d, 8.b, 8.c

12.40-12.55

5.a, 5.c, 6.a, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a

12.40-12.55

5.a, 5.c, 6.a, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a

2.7. A tantermi oktatás során kerüljük az osztályok keveredését. Azokat a tanórákat,
amikor az osztályok bontott illetve más tanulócsoporttal összevont csoportban tanulnak,
lehetőség szerint igyekszünk az eredeti, osztályközösség keretein belül megszervezni.
2.8.

Az osztályok váltásával érintett tantermekben óránként felületfertőtlenítést végzünk.

2.9. A testnevelés órákat az időjárás és a rendelkezésre álló terület függvényében szabad
téren tartjuk.
2.10. A megfelelő védőtávolság betartása és az öltözőkben történő csoportosulás
elkerülése érdekében a testnevelés órákra való öltözködést az alsó tagozaton az
osztálytermekben bonyolítjuk le, a gimnáziumi épületben (7-11. évfolyamon) a testnevelés
órákat jelzőcsengetéskor fejezzük be.
2.11. Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó
ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az
alábbiakra: létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az alapvető
egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés, szellőztetés). Egész tagozatokat érintő áhítatokon lehetőség szerint online
módon, az interaktív táblákon kivetítve vesznek részt az osztályok.
2.12. Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítását is
mellőzzük.
2.13. Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket nem tartunk, a szükséges
információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz, a
kérdések megvitatását a szülői közösséggel online konferenciabeszélgetésekben szervezzük
meg.
2.14. Előtérbe kerül az iskolai és online versenyeken való részvétel.
3.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1.
Az intézmény területén mindenki (tanuló, szülő, iskolai dolgozó) számára kötelező a
maszk viselése. Kivétel a testnevelés óra, az étkezések, a tanórák és az udvaros szünetek
időtartama.
3.2. A pamut maszk jobban ajánlott, mert ki lehet mosni és vasalni, többször lehet viselni.
A maszkot négy-öt óra elteltét követően célszerű cserélni. A tanulók által viselt maszkról a
szülő gondoskodik.
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3.3.
Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata
minden belépő számára kötelező.
3.4. A szociális helyiségekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel kiegészített
szappanos kézmosási lehetőséget.
3.5.

Kéztörlésre kézszárítókat illetve papírtörlőket biztosítunk.

3.6. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók számára részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. A tanulók figyelmét felhívjuk az ún.
köhögési etikettre: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt
zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
3.7.
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása
érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára.
3.7.1. A tantermekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben napi többszöri
fertőtlenítő takarítást végzünk. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet
fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek 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 fertőtlenítve legyenek.
3.7.2. A mosdókban minden szünet után (tehát minden tanóra alatt) fertőtlenítő
takarítást végzünk.
3.8. 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 ablakait időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva
tartjuk.
3.9. Az iskolában használt taneszközöket, a játszótéri eszközök felületét, a
sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére.
4.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos
kézmosására és kézfertőtlenítésére.
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4.3. Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen,
sorban állás esetén gondoskodunk a védőtávolság betartásáról.
4.4. A tízórait és az uzsonnát az alsó tagozatos osztályok a saját tantermeikben
fogyasztják el, ezzel is kerülendő az ebédlőben való keveredést. A 7-8. évfolyam a
gimnáziumi épület ebédlőjében az első szünetben reggelizik. Az 5-6. évfolyam 2020. október
6-ig, amíg a gimnáziumi épületben tanul, a 2. szünetben reggelizik a gimnáziumi ebédlőben,
utána az általános iskolában a saját tantermében.
4.5. Fokozottan figyelünk az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú
eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére.
4.6. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok,
tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalása. Tálalásnál az evőeszközöket, kenyeret egy
konyhai alkalmazott osztja steril kesztyűben.
4.7. Az ebédelés rendjét átdolgoztuk. Különös figyelemmel vagyunk arra, hogy az egyes
tanulócsoportok ne keveredjenek egymással, illetve, hogy a turnusok között legyen idő és
lehetőség az ebédlő teljes fertőtlenítő takarítására.
4.7.1. Az általános iskolai épületben az ebédelés rendje a következő:
évfolyam
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam

ebédidő
11.20 - 11.50
12.00 – 12.25
12.35 – 12.55
13.10 – 13.30
13.40 – 14.00
14.10 – 14.30

fertőtlenítés
11.50 – 12.00
12.25 – 12.35
12.55 – 13.10
13.30 – 13.40
14.00 – 14.10

4.7.2. A gimnáziumi épületben az ebédelés rendje a következő:
10-11. évfolyam, 8. évfolyam

11.45-12.00

9. évfolyam, 7. évfolyam

12.40-13.00

5 - 6. évfolyam

13.45-14.15

5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN, AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
SZABÁLYAI
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5.1. Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit
észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki
az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a
szülőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek
háziorvosát/házi gyermekorvosát. (Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.)
5.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata
kötelező.
5.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi
gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan
nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális
eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
5.4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem
bírálhatja felül.
5.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely
alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
5.6. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb
egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. A szűrővizsgálatokat, és
egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni. A védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra feladatok elvégzése a járványügyi
óvintézkedések figyelembe vételével történik.
6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
6.1. 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.
6.2. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba
kerül a részére előírt karantén időszakára.
6.3. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
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6.4. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint
szükséges eljárni.
7. KOMMUNIKÁCIÓ
7.1.
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.
7.2.

Ezekről az intézkedésekről haladék nélkül értesítjük a szülőket.

