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Tisztelt Szülők és Diákok! 

 

A járványügyi szabályokat minden esetben az aktuális törvényi, rendeleti, miniszteri szabályozás 

határozza meg. 

A 2022/2023. tanév hagyományos oktatási rend szerint indul, de fel kell készülnünk arra is, hogy 

amennyiben a járványügyi helyzet szükségessé teszi, áttérjünk a digitális oktatási rendre. 

Pedagógusok feladatai a hagyományos oktatási rend idején: 

- a tanulók tájékoztatása a digitális oktatási rend bevezetése esetén a szabályokról, elvárásokról 

- a Microsoft Teams felület használatának begyakorlása 

- a pedagógusok minden óra után erre a felületre töltik fel az órai vázlatot/ppt-t/feladatokat és 

ezen a felületen kérik be a házi feladatokat, otthon végzett feladatokat 

- a tanítási órákon a pedagógus rendszeresen használják az online felületeket, feladatkészítőket, 

hogy a tanulók, azok használatában is jártasságot szerezzenek 

- a tanítási óra menetének része lesz a laptop/telefon használata, hogy kiderüljön, a tanuló 

tudja-e használni a felületet (be tud-e lépni, fel tud-e tölteni feladatokat, meg tud-e nyitni 

dokumentumokat) 

Osztályfőnökök feladatai: 

- az osztályfőnökök felmérik, hogy a diákok rendelkeznek-e a szükséges eszközökkel, internettel 

- a tanulókat és a szülőket folyamatos tájékoztatják a járványügyi előírásokról 

- a szülőkkel történő kapcsolattartás érdekében online csoportokat hoznak létre, összeírják az 

e-mailcímeket, telefonszámokat, a Kréta felületen rendszeresen tájékoztatják a szülőket 

- felhívják a szülők figyelmét, hogy a beteg gyereket a szülő ne engedje iskolába 

- a beteg gyerekek a Teams felületre feltöltött anyagokat tudják használni a tananyagok 

elsajátítására, szükség szerint a Teams felületen kérhetnek segítséget a szaktanároktól 

- a tanulók maszkot hozzanak magukkal, hogy amennyiben szükséges pl orvosi vizsgálatok 

alkalmával, azt viselni tudják 

A digitális oktatás működtetése (amennyiben a járványügyi helyzet szükségessé teszi) 

1. a pedagógusok osztálycsoportokat szerveznek - Office365 portálra kell belépni és 

a Teams nevű alkalmazással létrehozni – ahova a tanuló a @hogyes.hu e-mailcímével tud 

belépni. Az e-mailcímet az iskola hozza létre és küldi meg a tanulók részére 

2. a tanulók az órarend szerint órájukban kapják meg a feladatokat, a készségtárgyak kivételével 

az órák élőben, a felületen lesznek megtartva 



3. kérjük, hogy a csengetési rend szerinti időpontban a diákok lépjenek be az adott órára, azon 

aktívan vegyenek részt, kövessék a tanári utasításokat 

4. a tanulóknak a teljesítményükre, a visszaküldött feladatokra érdemjegyet kapnak. A jegyek 

száma a Pedagógiai programban szabályozott. 

5. a művészet és készségtárgyakat (testnevelés, rajz, ének, média) tanító pedagógusok kérhetnek 

rajzok feltöltését, számon kérhetnek elméleti anyagot, a heti feladatot tömbösítve küldik meg 

a tanulók részére 

6. a tanulói hiányzásokat a Pedagógiai szabályzat szerint nyilvántartjuk, kérjük az igazolásokat a 

Kréta felületen az osztályfőnök részére megküldeni 

7. amennyiben a tanuló magatartásával zavarja a digitális oktatást azzal a többi diák tanuláshoz 

való jogát sérti meg, így az igazgatói figyelmeztetést von maga után 

 

Digitális oktatási rend esetén az iskolába tanulók nem léphetnek be! A pedagógusok is csak abban az 

esetben, ha egészségesek!  

A kötelező fertőtlenítési, kézmosási szabályok az iskola egész területén érvényesek! 

Egészségügyi előírások 

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE  

1.1 Az iskolában mindenre kiterjedő nagytakarítást, fertőtlenítést hajtottunk végre. 

1.2 Az iskola rendelkezik a tanév kezdéshez szükséges tisztító-, és fertőtlenítőszerekkel. 

1.3 Elkészítettük az egészségügyi szabályrendszert, a központi ajánlásnak megfelelő intézkedési tervet, 

felkészültünk arra az eshetőségre, hogy zökkenőmentesen át tudjunk térni a digitális oktatási 

rendre. 

1.4 Folyamatos az iskola dolgozóinak, a szülőknek és a tanulóknak a tájékoztatása  

1.5 A beteg gyerekek iskola időben történő elkülönítésére a 7. sz iroda lesz kijelölve. 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK  

2.1 Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérjük, az 

osztályfőnökök tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a 

NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  

A szülő köteles az iskolát értesíteni, az iskola@hogyes.hu e-mailcímen, ha a gyermeknél koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

2.2 Az iskolát szülők csak telefonon előre egyeztett időpontban látogassák, a tanulói ügyek intézését 

bízzák a tanulókra! 

2.3  A tanulók az épületbe belépéskor és a nap folyamán többször kötelesek használni a kihelyezett 

fertőtlenítő szereket. 

Az osztályfőnökök hívják fel a rendszeres kézmosás fontosságára a diákok figyelmét. Amennyiben a 

tanuló illetve a pedagógus úgy érzi magát biztonságban, viseljen maszkot!  

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. 

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy 

kézfertőtlenítésére.  



2.4 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről. A tanítási 

órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

2.5 A szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. Amennyiben 

lehetséges, a szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 

Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött 

üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.  

 

3. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI  

3.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb 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.   

3.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az 

iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett 

munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő 

eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló 

folyamatos együttműködését.  

3.3 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.  

3.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól 

függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a 

járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A 

szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői 

tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a 

fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.  

3.5 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.   

   

4. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  

A gyermek, 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 szükséges eljárni.  

  

5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

5.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is 



gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni 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. 

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.  

5.3 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet 

vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.  

5.4 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.  

  

6. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

6.1 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és  

kontaktkutatás eredménye alapján – a BM Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon 

köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy 

az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.   

6.2 Az adatok alapján a BM és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az 

intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől 

haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény 

jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további 

népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre. A 

tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és 

támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő 

kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, 

digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.    

6.3 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen 

kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők 

támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a 

gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.  
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    Tevékenység Mikor történik Hol történik Ki végzi el Felelős személy/Ellenőrzi 

  1. Gyerek esetén:azonnali 

izoláció,szülő értesítése rendkívüli 

esemény jelentése, Tankerület, KK 

azonnal, a gyanú 

femerülésekor 

izolációs szoba, irodában az 

adminisztráció, a tanév 

elején elkészített értesítési 

sorrend alapján az előírt 

magartartás és 

kommunikáció betartásával 

pedagógiai 

asszisztens/intézményvezet

ő által kijelölt személy 

Intézményvezető 

  2. Felnőtt esetén: az Operatív Törzs 

ajánlása alapján és a szükséges 

protokoll követése, Mentő, 

háziorvos értesítése  rendkívüli 

eseményként kezelendő, 

Tankerület, KK értesítése. Ezzel 

kapcsolatban később még 

további tájékoztatás várható! 

azonnal, a gyanú 

femerülésekor 

izolációs szoba, irodában az 

adminisztráció, a tanév 

elején elkészített értesítési 

sorrend alapján az előírt 

magartartás és 

kommunikáció betartásával 

Intézményvezető, 

intézményvezető helyettes 

Intézményvezető, 

intézményvezető helyettes 

  3.  Szülői bejelentés esetén, 

rendkívüli eseményként 

kezelendő, Tankerület, KK 

értesítése. 
 

azonnal a gyanú 

femerülésekor 

észlelés otthon szülő szülő 
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   4. Iskola közösségének értesítése a 

fennálló helyzetről, Csatornái: 

KRÉTA-rendszer, levelező 

rendszer, egyéb, helyben szokásos 

Az illetékes szerv 

döntése után 

haladéktalanul 

Intézményben Intézményvezető Intézményvezető/Tankerület

i Központ 



módon, betartva a szükséges 

biztonsági szabályokat 

  5. A korábbi, tantermen kívüli, 

digitális munkarend tapasztalatai 

alapján, a az előzetesen 

meghatározott és bevált 

platformok és módszerek 

alkalmazásával, előnyben 

részesítve a valós idejű 

kommunikációt biztosító órákat, 

zajlik az oktatás a továbbiakban 

A korábbi 

felkészüléskor már 

megtörtént az 

előkészítése 

Minden intézményben Az intézményben lévő 

pedagógusok 

 Tankerületi Központ, Az 

adott intézmény vezetője 

  6. Kapcsolattartás a szülőkkel 

videokonferencián, vagy egyéb, 

valós idejű kommunikációt 

lehetővé tevő platform 

használatával 

A digitális oktatás 

idején 

Adott 

intézményben/Minden 

intézményben 

Az intézményben lévő 

pedagógusok 

 Tankerületi Központ, Az 

adott intézmény vezetője 

 

 

Az intézkédési terv mellett a mindenkori járványügyi szabályozás az irányadó! 

Hajdúszoboszló, 2022. 09. 01. 

Sárkányné Kertész Éva 
igazgató


