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KISFALUDY SÁNDOR GIMNÁZIUM,
KOLLÉGIUM ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

e-mail: titkarsag@kisfaludy.hu

INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ
ELJÁRÁSRENDRŐL

Készült az EMMI által megjelentetett, köznevelési intézményekre vonatkozó intézkedési terv
alapján.

1. AZ INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁS SZABÁLYAI
1.1 Az iskola épületébe az intézmény dolgozóin és diákjain kívül más személy nem léphet
be, kivéve, ha az épületben tartózkodása nagyon indokolt és ehhez fenntartói vagy
intézményvezetői engedéllyel rendelkezik! Az engedéllyel rendelkezők számára kötelező
a maszk viselése az épületben!
1.2 Az intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató felnőtt és gyermek léphet
be.
1.3 Belépéskor a portánál mérjük az érkező személyek testhőmérsékletét. Lázas személy nem
tartózkodhat az épületben.
1.4 Az épületbe történő belépéskor kötelező a portánál elhelyezett kézfertőtlenítő
használata. Figyelni kell a napközbeni rendszeres kézmosásra, kézfertőtlenítésre is.
1.5 Az osztályok keveredésének elkerülése érdekében az osztályok a tanítási nap során a
saját a tantermüket használják, csak csoportbontásoknál és a legszükségesebb esetekben
„vándorolnak”. Váltáskor a tantermekben az asztalok, székek felületét és a kilincseket
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fertőtleníteni kell. A fertőtlenítést a takarító végzi, vagy ha ez nem megoldható, akkor a
tanulók törlik át a saját asztalukat a szaktanár útmutatása alapján a rendelkezésükre
bocsátott fertőtlenítőszeres papírtörlővel.
1.6 Az osztálytermekben gondoskodni kell a tanulók lehetőség szerinti lazább elhelyezéséről.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
1.7 A tanórák alatt (az időjárás függvényében) a szellőztetés legyen folyamatos.
1.8 Az informatikatermekben a tanórák és szakköri foglalkozások elején a tanulók
fertőtlenítik a saját billentyűzetüket, az egeret és az asztalfelületet a szaktanár útmutatása
alapján a rendelkezésükre bocsátott fertőtlenítőszeres papírtörlővel.
1.9 A testnevelésórákat lehetőség szerint – az időjárástól függően – szabadtéren tartjuk. Az
órákon mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem
kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell
végezni.
A tornaórák előtti és utáni öltözésnél egyéb helyiségeket (osztálytermet) is felhasználunk,
hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
A testnevelés órák utáni fertőtlenítést a takarító végzi, illetve a tanulók fertőtlenítik az
általuk használt sporteszközöket a szaktanár útmutatása alapján.
Javasolt a tornateremnél kihelyezett kézfertőtlenítő használata, illetve a higiéniai előírások
fokozott betartása (alapos szappanos kézmosás, tisztálkodás).
1.10Kerülni kell a csoportosulást a folyosókon, közösségi területeken (1,5 méteres szociális
távolság betartása). Zárt közösségi térben (pl. folyosón) a maszk használata akkor
kötelező, ha valamely okból nem tartható be az előírt távolság. Maszkot mindenkinek
magának kell biztosítani.
1.11A büfében kötelező a maszk viselése, kivéve az étel és ital helyben fogyasztása esetén. A
büfében a pultnál sorban álláskor max. 3 vásárló tartózkodhat. A 1,5 m távolság betartása
kötelező. Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés a kihelyezett fertőtlenítő géllel.
A gyorsabb és gördülékenyebb kiszolgálás érdekében, minden szendvicset és pékárut előre
becsomagolnak.
1.12 A titkárságra érkezőktől és az iskolai könyvtárba látogatóktól kérjük a maszk viselését.
1.13 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben
is! A tanulói mosdók előterében egyidőben maximum 3 fő tartózkodhat. Kérjük a
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higiéniai előírások fokozott betartását (alapos szappanos kézmosás). A mosdókban
textiltörülközők használata kifejezetten kerülendő, papírtörlők használata javasolt.
1.14 Minden tanuló és dolgozó felé alapvető elvárás saját egészségének megőrzése és mások
védelme egyaránt. A 1,5 m távolság, a higiéniai előírások, a „köhögési etikett” betartása
közös érdekünk.

2. BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYBEN

2.1 Tanévkezdés előtt alapos fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk. A tanév során kiemelt
figyelmet fordítunk a rendszeres fertőtlenítésre, a kézzel gyakran érintett felületek
(asztalok, székek, ajtó- és ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, mosdók
csaptelepei, WC lehúzók, informatikai eszközök), valamint a padló és a mosható
falfelületek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítésére. A takarítást végző dolgozók
számára a tisztítószereket és a megfelelő védőeszközöket a fenntartó biztosítja.
2.2 A portánál és a tornatermi folyosón szenzoros kézfertőtlenítő került kihelyezésre. A
szociális helyiségekben (pl. büfében, étkezőben, könyvtári olvasóban, kollégiumban)
kézfertőtlenítőt helyeztünk el, a mosdókban pedig folyékony szappanos kézmosásra van
lehetőség.
2.3 Az iskolai szűrővizsgálatok helyszínén (orvosi szoba) biztosítjuk a szappanos kézmosás és
a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori
szellőztetésről.
2.4 2 db infravörös érintés nélküli lázmérő és hőmérő áll rendelkezésünkre: egy a portánál (a
belépők ellenőrzésére), egy pedig a kollégiumban.

3. TEENDŐ BETEG SZEMÉLY ESETÉN
3.1 Amennyiben a tanítási nap folyamán egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb
dolgozónál COVID-fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni,
egyúttal értesíteni kell az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről. Az elkülönítésre kijelölt helyiség: az emeleti orvosi szoba.
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3.2 Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét
fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt
követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. (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.)
3.3 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
3.4 Amennyiben az iskola-egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei
észlelhetők, a fenti intézkedések megtétele szükséges, amely egyidejűleg a vizsgálatok
felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel
egészül ki.
3.5 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben
nem bírálhatja felül.

4. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
4.1 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. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
1.
4.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
2.
4.3 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.
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5. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
5.1 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.
5.2 A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát
oktatási célból nem látogathatják.

6. RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
1.
6.1 Az intézkedési terv érvényessége alatt az iskola külföldi utazást nem szervez, csak
belföldön valósíthatók meg osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások az előírások
szigorú betartásával.
6.2 A gimnázium valamennyi tanulóját érintő rendezvényeket szabadtérre szervezzük a
létszámkorlát betartásával.

2.
7. SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

7.1 A szülőkkel való hivatalos kapcsolattartás elsődleges formái: KRÉTA e-ügyintézés, email,
telefon. A szülők az épületbe nem léphetnek be, csak abban az esetben, ha a személyes
megjelenés feltétlenül szükséges. A tanév során nem szervezünk iskolai szintű
fogadóórákat. A tanárok elérhetők az egyéni fogadóórájuk alatt. Előzetes egyeztetés
szükséges!
7.2 Szülői értekezletet a tanév során 2 alkalommal tartunk a járványügyi helyzetnek megfelelő
formában. Az I. félévben 2020. 09.18-án 18 órakor online, a TEAMS felületen, a II.
félévben – a vírushelyzettől függően - 2021. 02.10-én a 9-11. évfolyamoknak, 2021. 02.0203-án a végzős osztályoknak.
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8. A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE BEVEZETETT VÁLTOZÁSOK

A KOLLÉGIUMBAN

8.1 A kollégium napirendje kiegészül a reggeli lázméréssel. Minden reggel a kollégium
elhagyásakor az ügyeletes kollégiumi nevelő infrahőmérővel megméri a tanulók
testhőmérsékletét, kikérdezi őket egészségi állapotukról.

8.2 Amennyiben egy gyermeknél láz vagy COVID-fertőzés egyéb tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni.
Az elkülönítésre kijelölt helyiségek: a kollégiumi betegszoba, illetve a kollégium szintjén
található, használaton kívüli vendégszoba.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
2.
Az esetről az ügyeletes kollégiumi nevelő értesíti a szülőt, majd az iskolavezetést, akik
továbbítják a jelentést az előírás szerint. (Amennyiben egy tanulónál délután 16.00 és
reggel 8.00 között észlelhetők a tünetek, az elkülönítés után az ügyeletes tanár mérlegeli a
szülő azonnali értesítésének lehetőségét, az iskolavezetést pedig reggel a 8 órai
munkakezdés előtt értesíti.)

8.3 Lányok csak a lánykollégium, fiúk csak a fiúkollégium területén tartózkodhatnak
napszaktól függetlenül. A kollégisták egymás szobáiba nem mehetnek be. Ez a korlátozás
- az iskolai védőnő ajánlása alapján - a kollégiumi szabadidő idején is érvényes. A
közösségi tereket (folyosó, társalgó) az előírásoknak megfelelően (távolságtartás, maszk
viselése) használhatják.

8.4 A tanulószobai foglalkozás ideje alatt minden tanuló a szobájában tartózkodik, a tanulást a
nevelőtanárok folyamatosan ellenőrzik.

8.5 A fertőzésveszély elkerülése miatt a kollégiumban átmenetileg nem lehet főtt ételt
készíteni, melegíteni. A járványügyi készenlét ideje alatt a kollégium nem biztosít közös
használatú mikrohullámú sütőt, főzőlapot, melegszendvics sütőt. Tűzvédelmi előírások
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miatt ilyen eszközöket – melyek behozatala a kollégiumba értelemszerűen tilos! - a tanulók
a szobákban sem használhatnak.

8.6 A fentiek miatt meleg étel fogyasztásához az iskolai étkeztetés igénybevétele javasolt
minden kollégista tanuló számára valamennyi tanítási napon.

8.7 Az otthonról hozott élelmiszert a tanulók kizárólag névvel ellátott, zárt dobozokban
tárolhatják a hűtőszekrényekben. Minden élelmiszert, beleértve vajat, mustárt, ketchupot,
majonézt, zöldséget stb. is, saját névvel ellátott dobozban kell tárolni!
A tanulók élelmiszert egymásnak nem adhatnak át!

8.8 Az esti tisztálkodás rendje is az irányelvek szerint készül.
8.9 A tematikus- és sportfoglalkozások a járványügyi készenlét ideje alatt elmaradnak.
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9. A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE BEVEZETETT VÁLTOZÁSOK

A ZENEISKOLÁBAN
(Összeállította: Monostori István intézményvezető-helyettes)

3.
9.1 A munkavállaló /pedagógus/ köteles munkaideje alatt az intézményben az alábbi
szabályokat betartani:


munkaterület folyamatos fertőtlenítése (a napi takarításon felül, a pedagógus saját
termében rendszeresen végezze el a szellőztetést, felületfertőtlenítést a tanítási órák
között, kiemelt figyelemmel a klaviatúrákra /zongora, számítógép, kapcsolókra,
kottatartókra)



e-napló és egyéb adminisztráció végzése csakis laptopon, saját teremben, vagy otthon
lehetséges (javasolt a kiadott laptopok napi behozatala)



a kéz folyamatos fertőtlenítése



a kollégákkal való kommunikáció során a min. 1,5 m távolság megtartása



tilos a korábban megszokott üdvözlés: puszi, ölelés, kézfogás

9.2 A Zeneiskola tanári szoba használata


A tanáriban csakis, kizárólag rövid ideig lehet tartózkodni maximum 2 főnek (kávé/tea
készítés, étel melegítés, informálódás)



Tilos a tanáriban a közös, csoportos étkezés. Javasolt, hogy az ételt saját termében
fogyassza el a pedagógus.



A tanáriban található számítógépek használata után a használónak kötelező az eszközfertőtlenítés.

9.3 Rendezvények, hangversenyek, hangszerbemutatók


Jelen helyzetben a Hangversenyterem oktatási célra használható.



Az élő koncertek rendezésekor figyelembe kell venni a maximális férőhelyet, és csak
annak fele lehet jelen a 1,5 méteres védőtávolság betartásával és szájmaszk kötelező
használatával. /Maximum 40 ember. /



A rendezvényekre csak előzetes regisztrációval rendelkezők léphetnek be. Az
előírások betartása minden résztvevő számára kötelező.
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9.4 Egyéni hangszeres órák
2. A tanteremben, az egyéni hangszeres órákon a pedagóguson kívül csak az órán
résztvevő diák tartózkodhat. A növendék lehetőleg közvetlenül a tanórája előtt érkezzen
az adott tanterembe.
3.
9.5 Korrepetíció
A korrepetíciós foglalkozáson a tanulón, a hangszeres pedagóguson és a zongorakísérőn
kívül más nem tartózkodhat adott időben a tanteremben. Az időjárástól függően, ajánlott a
folyamatos szellőztetés.

9.6 Csoportos órák



A szolfézs csoportok létszáma nem haladhatja meg a 15 főt. Létszám túllépés nem
engedélyezett.
A biztonságos távolságtartást az „egy diák egy padban” rendszerrel kell betartatni a
pedagógusnak.

Kamarazene oktatása
 Javasolt a szólampróbák tartása, majd a megtanult szólamokat külön felvéve, a
digitális technika segítségével egyesíteni.
 Kontakt órán kötelező a távolságtartás!

9.7 Telephelyeken oktatás
A pedagógus köteles az adott iskola szabályait betartani, az alapfokú művészetoktatásra
vonatkozó higiéniai előírások betartásával.

9.8 Szülőkkel való kapcsolattartás
Szülő-tanár között az elsődleges kapcsolattartási forma a telefon és on-line csatornák.
Személyes találkozásra csak nagyon indokolt esetben, előzetes egyeztetés alapján kerül
sor.
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Záró rendelkezések
Az iskola által kialakított, járványügyi helyzetből fakadó intézkedésekről a technikai dolgozók,
a pedagógusok, a tanulók és a szülők tájékoztatást kapnak.
Ezen intézményi intézkedési terv az iskola honlapján elérhető.

Az iskolavezetés jogosult a fenti intézkedési terv ideiglenes szigorítására vagy enyhítésére,
amennyiben azt az aktuális járványügyi helyzet indokolttá teszi. Az ideiglenes intézkedésekről
és előírásokról az iskolarádión, valamint a szokásos információs csatornákon keresztül
(KRÉTA, TEAMS) kapnak tájékoztatást az érintettek.

Sümeg, 2020. 09.05.

Szeidlné Lakos Éva
intézményvezető
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