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Kedves Szülők és Diákok! 

 

A járványhelyzet miatt ebben a tanévben az alábbi fontos szabályokat kell betartanunk annak 

érdekében, hogy a fertőzés kockázatát csökkentsük, és zavartalan lehessen az iskolai nevelő-

oktató munka. 

Frissítve 2020. szeptember. 24. 

Frissítve 2020. október 1. 

Frissítve 2020. október 15. (pontosítással) 

Frissítve 2020. november 11. 
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Egyes típusú iskolák átállása tantermen kívüli digitális 

munkarendre 2020.11.11. 
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14/2020. (XI.10) EMMI határozat a digitális átállásról 
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13/2020. (XI.09.) EMMI határozata a 2020 /2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben tartandó szalagavató rendezvények 

betiltásáról 
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Intézkedési terv kiegészítés, módosítás 2020.10.15. és pontosítás 
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Pontosítás: 
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Intézkedési terv módosításáról 2020. október 1. 
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NNK által javasolt alapelvek a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos, köznevelési 

intézményeket érintő döntések meghozatalához 
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Tájékoztatás hiányzás igazolásáról 

Az igazolások formátumának és tartalmának megválasztása az azt kiállító orvos joga. 

Az igazolásokon a gyermek személyi adatain kívül a betegség időtartama szerepel. 

Kizárólag betegség esetén adható ki igazolás. 
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A különböző betegségek, vagy észlelt tünetek miatti otthon tartózkodás időtartamát a 

nevelési/oktatási intézmény nem írhatja elő. 

Az orvosi igazolás GDPR érzékeny adatokat nem tartalmazhat. 

Intézmény területére való belépés 
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Hazaadási igazolás 

 

Kötelező testhőmérséklet mérés bevezetése 

Az EMMI minisztere, Prof. Dr. Kásler Miklós 2020. szeptember 21-én kelt levelének 

értelmében 2020. október 1-jétől érkezéskor kötelező lesz a foglalkoztatottak és a gyermekek, 

tanulók testhőmérsékletének mérése.  

A döntés értelmében a kiskorú tanuló, illetve gyermek csak akkor lehet az intézményben, ha az 

érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által 

meghatározott mértéket (az intézményi belépéshez megengedett testhőmérsékletet az országos 

tisztifőorvos határozatban teszi majd közzé.) 
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Iskolába érkezés / távozás 

A diákok az épületbe 7:15-kor léphetnek be. Az alsó tagozat a főbejáraton, a felső tagozat a 

sportudvar (Szil-Coop) felőli nagykapun a középiskola pedig az Ipoly utcai bejáraton 

(díszudvar) érkezik az iskolába.  

Távozás: Az alsó tagozat tanulóit a tanítók a szülőknek a nagyudvaron adják át. (Időpontok: 

13:00, 13:30, 14:00, valamint 16:00, 16:30, 17:00.) Az intézmény többi tanulója más-más 

időben a főkapun (porta) keresztül távozik az iskolából. 

A szülők az intézményig kísérik el gyermeküket, de az épületbe nem léphetnek be. 

Maszk használata, védő távolság betartása 

A közösségi terekben (folyosón, büfében, mosdóban) a maszk szabályos (szájat és orrot elfedő) 

használata mindenkinek kötelező. 

 A tanulók lehetőleg tartsanak 1,5 m távolságot, kerüljék a csoportosulást!  

Az osztályok egymással nem keveredhetnek! 

A maszk viselése tanítási órán is ajánlott.  

Fertőtlenítés 

Az iskolába érkezéskor a tanulók fertőtlenítsék kezüket. Napközben a tanulók gyakori, alapos 

kézmosást végezzenek, és többször fertőtlenítsék kezüket. 

A hetesek minden óraközi szünetben szellőztessék ki a tantermeket! 

Tanórák és étkezések után a tanulók a saját asztalukat fertőtlenítik. Ehhez a felületfertőtlenítőt 

és papírtörlőt az iskola biztosítja. 

A tantermekben a napi fertőtlenítés miatt mindennap, mindenkinek, mindent haza kell vinnie. 

A tanteremben semmilyen holmit nem tárolunk és őrzünk meg. 

Étkezés 

A tanulók az otthonról hozott, vagy a büfében vásárolt ételt, italt csak az osztálytermükben, a 

saját helyükön fogyaszthatják el. 

A folyosókon, közösségi terekben tilos az étkezés! 
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A menzai étkezést úgy szerveztük meg, hogy az szakaszosan, időben elkülönítve történjen. 

Egészségi állapot 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. 

Felső légúti tünetek (köhögés, légzési nehézség, orrfolyás, torokfájás) továbbá hányás, 

hasmenés, szédülés esetén a tanuló maradjon otthon! 

A tanulók testhőmérsékletét otthon minden reggel ellenőrizzék és 37 fok feletti hőmérséklet 

esetén a tanuló maradjon otthon!  

Értesítési kötelezettség – igazolás 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyereknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

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

a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra intézménybe.  

Hatóság által elrendelt karantén esetén (amennyiben pozitív teszteredmény is volt) karantént 

feloldó hatósági határozatot kell bemutatni. 

Ha pozitív kontakt személyre tekintettel került elrendelésre a hatósági karantén, akkor nem 

kerül sor feloldó határozat kiadására. Ennek igazolására a járványügyi megfigyelést elrendelő 

hatósági határozatot kell elfogadni. 

Önkéntes házi karantén után háziorvosi és kezelőorvosi igazolással mehet újra az intézménybe 

a tanuló/dolgozó.  

A szülő kizárólag 3 napot igazolhat le szülői igazolás okán, amely nem a gyermek betegségével 

függ össze. Ebben az esetben előre bejelentett programként az osztályfőnökön keresztül intézi 

a távolmaradást. 

Egyéb esetekben csak a gyermek háziorvosának igazolása fogadható el. 

Hatósági házi karantén alkalmával a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 



20 
 

Elérhetőség 

A szülő a tanítási idő alatt legyen telefonon elérhető, hogy tudjuk értesíteni, ha gyermekén az 

iskolában betegség tüneteit észleljük. Ebben az esetben a szülő haladéktalanul köteles a 

tüneteket mutató gyermek hazautazásáról gondoskodni.  

A szülő ekkor is konzultáljon a háziorvossal, és a gyermek csak teljes gyógyulás után, 

háziorvosi, kezelőorvosi igazolással jöhet újra iskolába. 

Ügyintézés 

Amennyiben a szülő ügyet kíván intézni az iskolában és az személyes megjelenést kíván, akkor 

jelentkezzen be előre telefonon (76/508-821) és kérjen időpontot, vagy a titkarsag@kodaly-

iskola.hu e-mail címre írjon üzenetet.  

A szülőkkel való kapcsolattartás elsődleges módja a KRÉTA levelező rendszer, emellett az  e-

mailes és az online szülői értekezletek, megbeszélések. 

Az engedélyezett és regisztrált belépések esetén a kézfertőtlenítés és a maszk használata 

kötelező. A külsős belépőnek az iskolai kapcsolattartó megérkezéséig a portánál kell 

várakoznia. 

A portás a külsős belépések személyét, (szülő, vendég), időpontját, célját, útvonalát pontosan 

rögzíti, a visszakövetés miatt.  

A belépő személy számára a portán elérhető az Önkéntes nyilatkozat a köznevelési intézménybe 

történő belépéshez nyilatkozat, mely honlapunk Dokumentumai közül /Nyomtatványok 

letölthető. 

Rendezvények 

Az őszi, téli időszakban az iskola nem szervez sem kirándulásokat, sem nagy létszámú tanuló, 

pedagógus és/vagy szülő egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket (például gólyabál, 

szalagavató, kulturális programok, koncertek, előadások).  

Az EMMI minisztere, Dr. Kásler Miklós 2020. szeptember 8-án kelt II/9595/2020/KOZIG 

iktatószámú levele alapján a köznevelési intézményekbe tervezett koncertek, rendezvények 

megtartását visszavonásig megtiltotta. 

mailto:titkarsag@kodaly-iskola.hu
mailto:titkarsag@kodaly-iskola.hu
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Énekkarok 

Az iskolai énekkar próbáit visszavonásig felfüggesztettük. 

Tanítási óra után / Hangszeróra/ Gyakorlás 

Az utolsó tanítási óra után kérjük az iskolát elhagyni!  

Alsósok esetében a napközi után. Felsősök esetében az utolsó tanítási óra, vagy a tanulószoba 

után. Gimnázium esetében 14:05-kor. Szakgimnáziumi tanulók az osztálytermüket legkésőbb 

19:00 órakor hagyják el, hogy a fertőtlenítést a takarítószolgálat el tudja végezni. A 

szakgimnáziumi tanulók délután nem mehetnek be másik osztályterembe. Gyakorlásuk 

megoldására szigorúan betartandó gyakorló idő és hely, valamint fertőtlenítéshez kötött 

protokoll van érvényben. 18:00-tól gyakorlás, beosztás szerint. Minden szakgimnazista 

legkésőbb 20:00 - kor elhagyja az iskolát. 

A szakgimnázium várakozó helysége osztálykeveredés nélkül a saját osztályterme! 

A hangszerórára a tanulószobán/napköziben vagy az iskolán kívül kell várakozni!  

Kérjük, folyamatosan figyeljék tájékoztatóinkat, mert ezek a szabályok gyakran változhatnak, 

bővülhetnek! 

Tisztelettel:  

Balogné Papp Boglárka 

intézményvezető 

 

Kecskemét, 2020. szeptember 1. 
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