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ISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE 

 

A 2021/2022. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

                          A 409/2020(VIII.30.) Kormányrendelet alapján frissítve.  

A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel az intézmény az alábbi protokollt határozta meg, 

mely 2020. 08. 31-től módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a 

járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.  A 

protokoll minden intézmény területén tartózkodóra (tanulók, dolgozók, látogatók) vonatkozik.  

 

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 
 

 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.  

 Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

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

gyermeknél, vagy valamely szülőnél, koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van.  

 Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az 

intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény 

területén, mind az intézmény épülete előtt. Ezért a szülők nem léphetnek be az iskola 

épületeibe, nem kísérhetik be a gyerekeket az osztálytermekbe.  

    Ez alól kivételt képeznek: 

 A szülők a napközis gyerekeket délután kizárólag az épület előtt várhatják. Az alsós 

tanulók szüleinek a tanév elején nyilatkozniuk kell arról, hogy a távozás mely 

időpontját szeretnék igénybe venni: 16 óra, 16:30, 16:45. Az uzsonna végeztével, 16 



órakor a csoportvezető kikíséri a bejárathoz a gyerekeket, akikért erre az időpontra 

érkeznek a szülők, majd a többieket átkíséri az ügyeletes pedagógushoz.  Őket az 

ügyeletes 16:30-kor, 16:45-kor és 17:00 órakor kíséri a bejárathoz. Amennyiben az 

ügyelet az időjárás és az évszak függvényében az udvaron zajlik, kérjük a szülőket, 

hogy gyermekükkel rövid időn belül távozzanak, kerülve a fölösleges személyes 

kontaktust minden érintett egészsége védelmében. 

 Szülői értekezlet, tanulónként egy szülő jelenlétével. 

 Hivatalos ügyintézés, bejelentkezés alapján. 

 Tanárral, tanítóval, szaktanárral előre leegyeztetett időpontban való találkozás. 

Kérjük, amennyiben felkeresik az intézményt, vegyék igénybe a bejáratnál kihelyezett 

fertőtlenítési lehetőséget és maszkot használjanak a megjelenéskor! 

 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább 

elhelyezéséről. Minden osztály a saját osztálytermében tartózkodik a tanítási nap 

folyamán, kivételt képeznek az idegen nyelvi, informatika, hittan, testnevelés és 

technika órák. 

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

 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság, ezért -amennyiben az időjárás lehetővé 

teszi- a tízórai szünet kivételével a tanulóknak kötelező a szünetekben az udvaron 

tartózkodni. Amennyiben nem valósítható meg az udvaron tartózkodás, úgy az 

általános iskola felső tagozatán a folyósokon, közösségi terekben való tartózkodás 

idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.  A közösségi terekben, a 

járványügyi adatok alapján rendeljük el, időszakosan, a kötelező 

maszkhasználatot. 

 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani, ezért 

kérjük, hogy gondoskodjanak megfelelő meleg sportruházatról a tanulók 

számára. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kapcsolatot igénylő feladatokat. 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben, a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy 

elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás, ezért kérjük a tanulókat az 

öltözők rendeltetésszerű használatára. 

 Az osztálykirándulásokkal, tanulmányi kirándulások,  külföldre tervezett kirándulások 

megvalósításáról–ausztriai német tábor, határtalanul program, sítábor- a járványügyi 

adatok figyelembe vétele, illetve központi rendelet alapján döntünk.  



 A szülői értekezleteket csak a járványügyi intézkedések fokozott betartásával tartjuk 

meg. A további szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és 

Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA), az iskola honlapján, facebook oldalán 

juttatjuk el a szülőknek.  

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

 Az intézmény mindhárom épületének bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt 

helyezünk el, annak használatára fel kell hívni a tanulók figyelmét. Az 

intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson 

kezet vagy fertőtlenítse a kezét. 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.  

 A szociális helységekben folyamatosan biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, 

melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel egészítünk ki.  

 Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textil törölköző használata kifejezetten 

kerülendő.  

 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott  

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapjanak. A gyermekeknek tanítsák meg 

az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos 

kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  

 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 

érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő 

takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.  

 

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

 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. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, 

ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

 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.  

 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját 

hatáskörben nem bírálhatja felül.  

 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

 

 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 - az EMMI 

Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézményeket, , 

amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, 

pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.  

 Az adatok alapján az EMMI 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 közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott 

fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási  intézményben a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. (5) bekezdése szerinti 

megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően 

koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település  intézményeiben 

csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 



 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.  

 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.  

 

 

Digitális iskolai házirend 2021/2022.  

 
Kiegészítés a Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató   

Általános Iskola Házirendjéhez  

 
 

I. Bevezetés  
 

A digitális oktatatás hatékonyságáról online felmérésben kérdeztük meg a tanulók és szülők 

véleményét, amelyből kiderült, hogy mindkét fél több online órát szeretne. Jogos igénynek 

érezzük mi, érintett pedagógusok is, hogy a digitális oktatás során szükséges valamilyen 

online kapcsolatot – eddig nem használt platformot megismernünk a teljesebb kommunikáció 

érdekében. 

A tapasztalatokat összegyűjtve készülünk, hogy az esetleges következő hullám során már 

egységesen ugyan, de differenciáltabban lehessen megvalósítani az oktatást. Célunk, egy 

olyan rendszer létrehozása, melyben a diákok önállóan el tudnak igazodni, a tanulásban 

elsősorban tanári irányítással és segítséggel sajátítják el a tananyagot, ezzel minél kevesebb 

terhet téve a családokra. Olyan megoldást kerestünk, mely lehetővé teszi azt, hogy intézményi 

szinten egy felületet használva, kicsik és nagyok is képesek legyenek haladni a tananyaggal. 

Természetesen figyelembe véve az iskola és a családok adottságait, lehetőségeit.  

Erre megoldás az Office 365 (új neve Microsoft365), ezen belül is a Teams használata.  

A M365 Teamsben a szervezethez tartozó tagok tetszés szerinti zárt csoportjait lehet 

létrehozni. Ezek a csoportok tehát csak a tagok számára láthatók és a kommunikáció mellett 



feladatok kiosztására, beszedésére, szervezési feladatok elvégzésére is alkalmasak. Mivel 

oktatási célú alkalmazásról van szó, a diákoktól kérhetjük a használatát, nem úgy mint a 

kifejezetten személyes célú Facebookét. 

A rendszer biztonságos használata, a felület sokoldalú lehetőségei biztosítják a hatékony 

együttműködést pedagógusok, diákok és szülők között. A Teams felülete alkalmas arra, hogy 

a pedagógusok és a tanulók egy strukturált virtuális iskolai térben kapcsolódjanak össze.  

 A rendszer használata minden közoktatásban tanuló diák és tanár számára ingyenes. 

Mindenki kap hozzá egy 1TB-os (az otthoni géppel szinkronizálható) tárhelyet és a legújabb 

Office programok ingyenes telepítésének lehetőségét. Ezen kívül internetkapcsolattal az 

Office programokat telepítés nélkül, online is használhatjuk. 

 

 
II. A digitális iskolai házirend célja  

 
 A házirend kifejezi, hogy a pedagógiai folyamat résztvevői milyenné szeretnék 

formálni a digitális iskolai közösséget.   

 A házirendben megfogalmazott kötelességek és jogok az egyéni és közös felelősség 

növelését szolgálják az online térben is.  

 A digitális iskolai házirend megalkotása, a meglévő házirend kiegészítése a digitális 

oktatás működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását szolgálja.  

III. A Házirend időbeli és térbeli hatálya  
  

 A házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, 

pedagógusra a digitális munkarend idejére.  

 Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók 

törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket.  

 Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő online 

tevékenységekre, a digitális tanulási térre vonatkoznak, amelyek az iskolai M365 

rendszerében valósulnak meg.  

 

IV. A digitális oktatáshoz szükséges eszközök, alkalmazások  
  

 asztali számítógép/laptop  

 vagy tablet, okostelefon   



A feladatok megtekinthetők, beküldhetők okoseszközökön is. A feladatok elvégzése, a 

digitális alkotó tevékenység inkább asztali gépen/laptopon ajánlott. 

A Teams mobilalkalmazásban néhány funkció nem teljes mértékben érhető el.   

 internetelérés  

 M365 iskolai fiók elérése (a regisztrációhoz szükséges adatokat az osztályfőnökök 

küldik)  

 M365 alkalmazások                                    

  
 

V. A digitális iskola működési rendje  
 

 A digitális oktatás idejére is szükséges napirendet kialakítani, mely lehetővé teszi a 

pedagógusok, a tanulók, szülők együttműködését, biztosítja a tanulási folyamat 

hatékonyságát.  

 Az új felület megismerése pedagógus, diák, szülő számára is fontos és időigényes 

feladat.   

 Amennyiben technikai segítségre van szükség, mindenképp jelezze a tanuló, a szülő az 

osztályfőnöknek, a szaktanároknak.  

 A tanulással töltött idő megszervezése tanulónként eltérhet, de fontos, hogy napi 

rutinná váljon az otthoni tanulás, a feladatok elvégzése. Ajánljuk, hogy napi szinten, 

órarend szerint foglalkozzanak a diákok a tanulással, így nem torlódnak fel a feladatok.  

  

VI. A tanuló kötelessége a digitális munkarend idején:   

 
 a Teams-felületére napi szinten történő belépés,  

  a pedagógus által megadott tananyagrészek feldolgozása, a beadandó feladatok 

elvégzése,  

 a pedagógus visszajelzésének, értékelésének megtekintése, a szükséges javítások 

elvégzése.  

 

a) Digitális iskolai napirend  

 

  A digitális oktatás munkarendje a felső tagozaton az osztályok órarendje alapján 

történik, az alsó tagozaton az osztálytanítók beosztása alapján. A pihenőidők 

megegyeznek a tanév rendjében rögzítettekkel. 



 Az órarend alapján  teszik közzé a pedagógusok a napi feladatokat. A feladatok 

beadási határidejét és a beadás helyét/módját is megjelölik.  

 Tanítási napokon minden tanulónak kötelező belépnie a Teams felületére, azokba a 

tantárgyi/osztálycsoportokba, ahol azon a napon tanítási óra van.  

 

b) Tanulói napi jelenlét a Teams-ben  
 

 Azok a tanulók, akik 2 alkalommal nem jelennek a Teams-felületén, igazolatlan órát 

kaphatnak.  A hiányzást igazolni kell, úgy, mint a hagyományos iskolai keretek között.   

 Az osztályfőnök jelez a szülőnek, amennyiben a tanuló nem jelenik meg tanítási 

napokon a Teams felületén, illetve nem végzi el határidőre a feladatait.  

  

c) A feladatok  
 A pedagógusok megjelölik a feladatok beadási határidejét. Ezeket a határidőket be kell 

tartani minden tanulónak, és igyekeznie kell a legjobb tudása szerint elkészíteni a 

feladatot.   

 A pedagógusok a feladatok elvégzésére, a beadandók megoldására elegendő időt 

adnak.  

 A pedagógusok törekednek arra, hogy arányos legyen a feladatterhelés a tantárgyak 

között, ehhez szükséges az egy osztályban tanító pedagógusok együttműködése.   

 A szaktanárok a tananyagok feldolgozásához segédanyagokat, gyakorló feladatokat 

biztosítanak.   

 A tanulók ügyeljenek arra, hogy a beadandókat a pedagógus kérésének megfelelő 

formában készítsék el.  

 A számonkéréseket egyértelműen és időben jelzik a pedagógusok. A témazárót 

legalább egy héttel a tervezett számonkérés előtt a Teams felületén bejelenti a pedagógus, 

a kisebb számonkérést minimum 3 nappal előtte. Amennyiben a beadandó feladatot a 

pedagógus osztályzattal szeretné értékelni, arról a tanulókat előzetesen tájékoztatja.   

 A számonkérést úgy tervezi meg a pedagógus, hogy a diák számára már jól ismert és 

könnyen elérhető felületen, alkalmazásban valósuljon meg.   

 A készségtárgyak esetében összehangoljuk és egyszerűsítjük a feladatokat, hogy ezzel 

időt nyerjünk a felvételi tantárgyak számára. (Pl. a technika és rajz tantárgy havi egy 

közös projekteket tervez.) 

d) A visszajelzések  

 A pedagógusok a megadott határidőt követően, visszajeleznek a beadott munkákról.   



 A feladatokban elküldött képeket, megoldásokat a pedagógusok bizalmasan kezelik, 

azokat harmadik fél számára nem teszik hozzáférhetővé. Minden más esetben az iskola 

adatvédelmi szabályzata az irányadó.  

 

e) A határidő be nem tartása esetén...  

 
 Az osztályfőnökök kéthetente tájékozódnak a szaktanároktól az osztályukba járó 

problémás vagy kiemelkedő gyerekekről, a szaktanárok legalább kéthetente 

visszajelzést küldenek az osztályfőnököknek (szükség esetén gyakrabban) 

 Amennyiben a tanuló határidőre nem készül el a feladatokkal, a pedagógus jelez 

az osztályfőnöknek a Teams-ben, a szülőnek az E -Krétában (házi feladat hiány 

jelöléssel).  

 A pedagógus a diáknak jelez a határidős feladat elmaradásáról, majd újabb határidőt 

jelöl meg. Amennyiben nem teljesíti a tanuló a feladatot az új határidőig, és hiányzását 

nem igazolja, az órája igazolatlannak minősül, a tantárgyi követelményeket nem 

teljesítette.  

 Ha  több alkalommal nem készíti el a beadandó feladatot a tanuló, vagyis rendszeresen 

nem teljesíti a tantárgyi követelményeket, az osztályfőnök jelez 

az intézményvezetőnek, aki felszólítja a tanulót a tanulmányi kötelességei teljesítésére 

és felveszi a kapcsolatot ez ügyben a szülővel. 

 

VII. A pedagógus és a diák közötti kommunikáció   

 
 A Teams felülete a tanulási folyamat segítését szolgálja. A diákoknak lehetőségük van 

segítséget kérni, konzultálni a szaktanárokkal a tananyaggal, a feladatokkal 

kapcsolatban. Kérdezhetnek a Teams-csoportokban, az egész csoportot érintő 

kérdést feltehetik a bejegyzésekben is, ahol a csoport minden tagja olvashatja.   

 Ha a tanuló személyesen akar kérdést feltenni a pedagógusnak a feladattal 

kapcsolatban, akkor a privát csevegés felületén is írhat üzenetet a kijelölt konzultációs 

időpontban. (9:00-11:00)  

 Elvárás a Teams felületein is (bejegyzések, csevegés, osztályjegyzetfüzet stb.), hogy 

mindig kulturáltan, Boteves diákhoz méltó módon nyilvánuljon meg a tanuló. Olyan 

üzenetet fogalmazzon meg, amely mások számára nem sértő, bántó.  



 Amennyiben – valamilyen oknál fogva – a tanuló nem készül el határidőre a feladattal 

(pl. betegség), mindenképpen jelezze a pedagógusnak, még a határidő lejárta előtt. 

Közösen beszéljék meg a pótlás lehetőségét, módját.   

 

VIII. Online órák  

  
 Online órák megtartására is van lehetőség a Teams felületén. A tantárgyi órák idejét 

az órarend szerinti idősávban igyekszünk megszervezni.  

 Az online órákon a tanulóknak kötelező részt venni, ezekről az órákról való 

távolmaradás igazolatlan órával egyenértékű, amennyiben nem tudja igazolni a 

hiányzását.  

 A pedagógusok egyéni konzultációs céllal kereshetik a tanulókat a Teams-felületén, 

előre egyeztetett időpontban.   

 Az online órákhoz és a konzultációkhoz mobileszközön, a Teams alkalmazásban is 

lehet csatlakozni (nem szükséges feltétlenül laptop).  

 Az online órákra a felszerelés előkészítése után, megfelelő öltözékben pontosan kell 

feljelentkezni, és a tantermekben megszokott viselkedési szabályokat be kell tartani.  

 A tanulóknak a mikrofont kikapcsolt állapotban kell tartani, csak annak kell 

bekapcsolni, akit szólítanak.  

 A tanulónak a kamerát, ha szólítják, be kell kapcsolnia. 

 

IX. Személyiségi jogok 

 A pedagógusoknak a tanulók által készített és küldött anyagokat bizalmasan kell 

kezelnie. 

 Ha képet kérünk, előzetes megállapodás szerint a gyerek, a szülő személyiségi jogait 

figyelembe véve, csak az adott munka, alkotás stb. látszódjon a fotón, a gyerek, szülő, 

lakás részlete ne! 

 A beküldött fotókat a Teams felületén az osztályanyagok mappában őrizzük meg egy 

meghatározott ideig. pl. értékelés Krétába való beírásáig és a szülő annak tudomásul 

vételéig. Az anyagot havonta egyszer töröljük, a szülőkkel való előzetes megegyezés 

szerint.  

 Szintén a személyiségi jogok védelmében nem kérünk a gyerekektől, a gyerekről 

készült videót! 



 Engedélyt kérünk a szülőtől, ha a gyerek egyéni munkáját egy közös alkotáshoz 

felhasználjuk. 

 

X. Az idegen nyelvi munkaközösség javaslatai az esetleges 

digitális oktatásra vonatkozóan: 

 
a diákokkal a tananyag közlése tagolt, szemléletes legyen (Word, vagy PPT 

dokumentumba beilleszthető linkek, képek, stb.) 

 online játékos feladatok – pld. learningapps-en osztályokat is létre lehet hozni, így 

rögtön látható, hogy megoldotta-e a tanuló a feladatot 

 fontos, hogy hallják a nyelvet: hanganyag csatolásán kívül felsőben    kiegészítő 

videós feladatok 

 szókincs elsajátításához: Quizlet szókártyák alkalmazása (játékos, vizuális és a kiejtés 

is rendelkezésre áll) 

 csoportonként minimum heti egy alkalommal (órarendnek megf.) online kontaktóra 

megtartása (kivéve népismeret) 

 kollégák közötti szoros együttműködés, segítségnyújtás 

 

 

XI. Tanulókra vonatkozó különleges szabályok járványhelyzet idején, 

nem digitális oktatás során 
 

Mivel koronavírus okozta Covid19-világjárvány minden napi életünk részét képezi, szükséges 

néhány olyan szabály betartása az iskolán belül is, amelyekkel megelőzhetjük a vírus 

terjedését. Ezek a következők: 

 Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást, festést végeztünk a 

nyár folyamán és a tanítás alatt is folyamatosan takarítanak, fertőtlenítenek a 

takarítónők. A tanulók segítsék a munkájukat, ügyeljenek a tisztaság fenntartására, az 

osztálytermek rendezettségére! 

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

 A szülők nem kísérhetik be a gyerekeket az iskolába, az udvaron, az épületek 

bejáratánál kell elbúcsúzniuk tőlük. 

 Az iskolába belépéskor kötelező használni az épületek bejáratánál kihelyezett 

kézfertőtlenítőket. 

 A tanulók gyakran mossanak szappannal kezet, rendeltetésszerűen használják a papír 

kéztörlőket, használat után a szemetesbe dobjátok őket. 



 A szünetekben- ha az időjárás engedi- a tízórai szünet kivételével, kötelező kimenni az 

udvarra. Amennyiben rossz az idő, minden osztály a szünetekben abban a teremben 

marad, ahol órája lesz és nem megy ki a folyósóra. 

 Sem az udvaron, sem a folyosókon, közösségi terekben, mosdókban nem lehet 

csoportosulni, előírt a 1, 5 méteres távolság betartása. 

 A felső tagozatosok csak az utolsó tanórájuk után, illetve a 7. 8. osztályosok az  5. óra 

utáni 20 perces szünetben mehetnek ebédelni, betartva a sorban állás során a 

védőtávolságot. 

 Jelenleg nem kötelező a tanórán a maszk használata, de a szünetekben javasolt. 

Minden tanulónak legyen a táskájában maszk! 

 Minden osztály a saját osztálytermében tartózkodik a tanítási nap folyamán, kivételt 

képeznek az idegen nyelvi, informatika, hittan, testnevelés és technika órák, fizika, 

kémia. 

 A testnevelés órák – az időjárás függvényében – az udvaron lesznek megtartva, ezért 

mindenki hozzon magával meleg sportruházatot.  

 A tornatermi öltözőben és a tornaterem előtt csak azok az osztályok tartózkodhatnak, 

akiknek testnevelés órájuk van.  

 Az informatika órákra kötelező minden tanulónak, vékony cérna, vagy gumikesztyűt 

hozni, mert a számítógépek billentyűzetét nem tudjuk megfelelően fertőtleníteni 

 A tanítási nap végén, a felső tagozatosoknak ha már nincs más elfoglaltságuk – 

szakkör, sportfoglakozás, felvételi előkészítő – az intézményt el kell hagyniuk. Nem 

csoportosulhattok sem a folyosókon, sem az iskola előtt. 

 Ha valaki rosszul érzi magát, azonnal jelezze az órát tartó tanárnak, vagy 

osztályfőnökének. 

 

XII. A nevelőtestület határozata  

 
A nevelőtestület a házirend kiegészítését a 2021.  augusztus 27-én megtartott értekezleten 

megtárgyalta és elfogadta.  

A Házirend kiegészítése a kihirdetéssel lép hatályba.  

 

Molnárné Staub Ildikó 

intézményvezető 

Veszprém, 2021.09.01. 


