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INTÉZKEDÉSI TERV 

Tanévkezdési információk 

 

Az alábbi dokumentumban foglaltam össze az évkezdéshez kapcsolódó intézkedéseket, melyet 

Prof. Dr. Kásler Miklós, az EMMI minisztere juttatott el az intézményekhez.  

(Ikt.sz. VIII/4541/2021/KOAT). 

 

-A 2021/22-es tanév jelenléti munkarendben kezdődik. 

-A maszk viselését megtiltani nem lehet. 

-Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető Intézkedési terv (2021. május 24.) 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/Intezkedesi_terv.pdf továbbra is 

érvényben van, de bizonyos pontok kihúzásra kerültek belőle.  

-A szülői értekezletek 2.11. alapján online formában valósulnak meg. 

-Kézfertőtlenítés szükséges belépéskor, étkezések előtt, osztályteremben stb. 

-A papírtörlő használata ajánlott.

 

-Osztálytermekben kérem a gyakori szellőztetést. 

-Az étkezést, menza megszervezése a tavalyi évhez hasonlóan történik. 

-Osztálykirándulásról:

 

-Hatályát vesztette a testhőmérséklet mérés, valamint az intézménybe történő belépésre 

vonatkozó szabályok. 

 

Belépésre vonatkozó általános szabályok: 

 

Nem kell alkalmazni az Intézkedési Tervben rögzített köznevelési intézménybe történő 

belépésre vonatkozó szabályokat, ugyanakkor a Házirend és az SZMSZ szabályozza:  

„Az iskolába belépni csak a portán való bejelentkezéssel lehet.”  SZMSZ 16-17. oldal: 

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2021/08/2021_08-12_SZMSZ_2021.pdf 

 

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2021/08/2021_08-12_SZMSZ_2021.pdf


Házirend 18. oldal: 

https://kodaly-iskola.hu/wp-

content/uploads/2020/09/2020_Hazirend_Fuggelek_Jarvanyugyi_helyzet.pdf 

 
 

-Külföldről érkező tanulók: A Rendőrség honlapján érvényben lévő intézkedések 

figyelembevételével lehetséges! 

 

-Iskolai hiányzásról (2021. szeptember 1-től) 

 

 

 
 

 

 

 

https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/09/2020_Hazirend_Fuggelek_Jarvanyugyi_helyzet.pdf
https://kodaly-iskola.hu/wp-content/uploads/2020/09/2020_Hazirend_Fuggelek_Jarvanyugyi_helyzet.pdf


Tanulói hiányzások kezelése – Intézkedési terv 

 

 
 

-A fertőzésben érintett gyermek felgyógyulásig nem látogathatja az intézményt. 

 

Az intézménybe való belépés rendje 2021. szeptembertől 

 

Az intézménybe látogató vendég/szülő/hozzátartozó/diák portai regisztráció (felnőtt esetében 

védettségi igazolvány) alkalmával látogatói kártyát kap.  

Lehetősége van 

 - titkársági ügyintézésre,  

 - fogadó óra látogatására, előre bejelentve, engedéllyel, 

 - városi szakkörök, versenyek alkalmával előre regisztrálva névsorral,  

 intézményvezetői engedéllyel a helyszínen részt venni a programon. 

 

Minden egyéb esetben intézményvezetői engedély szükséges. 

 

Rendezvények, koncertek megtartásának szabályázása 

 

A rendezvények, koncertek alkalmával regisztrációs űrlapot teszünk közzé az iskola honlapján 

és közösségi oldalán, mellyel a létszámot tudjuk korlátozni, valamint a védettséget ellenőrizni.  

Visszavonásig az alábbi EMMI rendelet értelmében járunk el: 



 
 

 

 

 

Balogné Papp Boglárka  

intézményvezető 

Kecskemét, 2021. 08. 27. 
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