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Kedves Szülők, Gyerekek!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elkészítette azt az intézkedési tervet, mely szabályozza a köznevelési
intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendet. Az intézményünkre vonatkozó
legfontosabb pontokat kiemelve, az alábbiakban tájékoztatom Önöket erről.
(Az eljárásrend teljes szövege megtalálható az iskola honlapján: www.wosinskyiskola.hu)

INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI
KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 1
A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió
állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni
védekezés minél hatékonyabb megszervezése.
A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért
szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. A környező országok besorolása
azonban láthatóan változik, a járvány terjedése nehezen kiszámítható, ezért a köznevelési ágazatnak fel kell
készülnie a védekezésre és a megelőzésre, továbbá ki kell dolgoznia olyan eljárásrendet, amely megfelelő
támpontot nyújt ahhoz, hogy szükség esetén célzott beavatkozásokkal beazonosíthatók és fokozottabban
támogathatók legyenek a veszélyeztetett intézmények. A fenti feladatok eredményes végrehajtása céljából,
a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, az alábbi intézkedési
tervben foglaltuk össze a szükséges intézkedéseket.
Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a
járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az
intézmények tájékoztatást kapnak.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK,
KIRÁNDULÁSOK
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 vegyen részt. Kérjük, az intézmények
tájékoztassák a szülőket arról, 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 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.
2.3 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről,
adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A
tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók
szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem
szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül elhelyezni.
2.4 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható
legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára
elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a
védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában
és a középiskolákban az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk
viselése.
2.5 Az iskolában a csengetési rendet úgy kell kialakítani, hogy az támogassa a tanórák közötti
szünetben a 2.4 pontban jelölt védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság
megtartását.

2.6 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell
kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során
használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása
között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
2.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák
során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem
kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
2.8 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben,
ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen
az öltözőkben történő csoportosulás.
2.9 A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati
képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi
fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.
2.10 Minden köznevelési intézménynek azt javasoljuk, hogy az első félévben esedékes, nagy
létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál,
szalagavató, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az
alábbiakra:

-

az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,
maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének
korlátozása.

2.11 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi
megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük,
belföldi úticéllal tervezzék át.
2.12 Kérjük, a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi
előírások betartása mellett tartsák 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.
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https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koz
nevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf

Tanévkezdéssel kapcsolatos információk:
 A hagyományos, ünnepélyes tanévnyitó az idén a járványügyi helyzetre való tekintettel
elmarad.
 Az 5. osztályosok kóstolóját augusztus 28-án, pénteken, az elsősökét augusztus 31-én,
hétfőn tartjuk. A pontos kezdésről az osztályfőnökök értesítik a gyerekeket és a
szülőket.
 A tanítás szeptember 1-jén, kedden, 7:45-kor kezdődik.
 A tankönyvek kiosztása az első tanítási napon történik.
 Kérjük, hogy a tanulók az első napon hozzák magukkal a bizonyítványukat!
 Zeneiskolai pótbeiratkozás szeptember 1-2-án 14:00-18:00 óráig lesz a Zeneiskolában.

Tolna, 2020.08.24.

Takács Zita
intézményvezető-helyettes
s.k.

