
Intézményi eljárásrend- általános iskola 

1. Intézményünk azon tanulói számára, akik a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartoznak szülői kérésre biztosítjuk az online/ tantermen kívüli oktatást. 

Az oktatás megszervezése, a kapcsolattartás, koordinálás, visszacsatolás az 

osztályfőnök feladata. 

2. Jelzőrendszer az intézmény dolgozói számára: 

⎯ Levelezőlistán keresztül (felhívjuk a figyelmet, hogy naprakészen kell figyelni 

a jelzéseket). 

⎯ Telefonon keresztül (az elérhetőséget, címlistát aktualizáltuk, frissítettük). 

⎯ KRÉTA- naplón, honlapon keresztül. (www.aranyegymi.hu) 

⎯ Szóban: értekezleteken, megbeszéléseken. 

⎯ Vezetők elérhetősége: telefonon (intézményi-magán), e-mailen keresztül 

⎯ Az iskolaorvosi, védőnői ellátás folyamatos. 

⎯ A fogadóórák, napok rendjét az intézmény orvosi szobájának ajtaján, valamint 

a portán található üzenőfalon elhelyeztük. 

⎯ A rendészeti szervekkel történő kapcsolattartás folyamatos: szükség esetén 

telefonon keresztül, illetve esetenkénti intézményi látogatás alkalmával 

⎯ Riasztási és ügyeleti rendszer: a működő jelzőrendszeri protokollnak 

megfelelően valósul meg. 

⎯ Az osztályfőnökök koordinálják a szülőkkel/ tanárokkal történő kapcsolattartást 

⎯ Ügyeleti rendszer: a szülői igényeknek megfelelően ügyeletet biztosítunk, 

amelynek megszervezése az intézményegységvezetők feladata, a 

munkaközösség- vezetők bevonásával. 

3. Az intézményben használt eszközöket, iskolaszereket, tankönyveket a pedagógiai 

asszisztensek, pedagógusok fertőtlenítik, és fokozottan figyelemmel kísérik az eü. 

előírásokat. 

4. Online platformok előkészítése: 

⎯ Informatikus kolléga szakmai segítségével (frissítés, karbantartás). 

⎯ Munkaközösségi foglalkozásokon bevált jógyakorlatok ismertetése, átadása. 

5. A tantermen kívüli oktatás bevezetéséhez a szükséges eszközöket, elérhetőségeket, a 

kapcsolattartás módját az osztályfőnökök az eddigi tapasztalatok (online oktatás) 

alapján és az első tanítási napon a szülőkkel történő egyeztetés során felmérték. 

6. A mosdók és a közösségi terek fertőtlenítése különösen ügyeletek (a takarítás 

rendszerességéről naplót vezetünk). A takarítók munkáját a pedagógiai asszisztensek 

segítik. (A tanóra előtti, becsengetés utáni időszakban a tantermek környékének 

fertőtlenítése) 

7. Az intézménybe történő belépés szabályai:  

⎯ A kézfertőtlenítés kötelező mindenki számára (a reggeli érkezéskor fokozott 

számú pedagógus- asszisztensi jelenlét biztosításával). 

⎯ Lehetőség szerint igyekszünk az egymás közti 1,5-2 m távolságot betartani/ 

betartatni, illetve a közösségi terekben a védőmaszk használatára felhívni a 

figyelmet. 

⎯ A szülők csak ügyintézés céljából, védőmaszkban léphetnek be az iskola 

épületébe. Az ügyintézés alkalmával egy fő tartózkodhat az irodában. 

http://www.aranyegymi.hu/


⎯ A reggeli érkezéskor pedagógiai asszisztensek megmérik az érkezők 

testhőmérsékletét. Amennyiben az optimális értéktől eltérést tapasztalnak, 

értesítik az intézményben tartózkodó vezetőt. 

8. Udvaron történő tartózkodás után felvonulási terv alapján érkeznek a tanulók a 

tantermekbe. A kísérő pedagógus és asszisztens felelős a 20 méteres vonulási távolság 

betartásáért. 

9. A tantermeket, folyosókat, közösségi tereket minél gyakrabban, de legalább 45 

percenként köteles szellőztetni a bent tartózkodó pedagógus. 

10. Kapcsolattartás a beteg tanulókkal: 

⎯ Az osztályfőnök a tanév elején felmért és kialakított kapcsolattartás formájának 

megfelelően. 

⎯ Erről az osztályfőnök tájékoztatja a vezetőt. 

11. A betegség tüneteit mutató tanuló szülői felügyelettel történő hazautaztatása:  

⎯ Amennyiben a tanuló egészségi állapota nem kielégítő, és egyedül érkezik az 

iskolába, vagy a nap folyamán érzékelünk tüneteket, abban az esetben 

haladéktalanul értesítjük a szülőt. Amíg a szülő megérkezik, addig a tanuló a 

csoportjától elkülönített helyen tartózkodik (lehetőség szerint folyamatos 

szellőztetés mellett). A szülői elérhetőséget a tanév elején aktualizáltuk  

⎯ A szülő a tanulót köteles elvinni a háziorvoshoz. Az iskolába történő érkezéskor 

az orvosi igazolást be kell mutatnia.  

12. Tanulóink számára a higiéniás szabályokról az első tanítási napon egészségvédelmi 

oktatást szerveztünk. A második héten az ismeretek, szokások megerősítése, fenntartása 

céljából védőnői előadássorozatot szervezünk.   

 

Székesfehérvár, 2020.09. 04. 


