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ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

 Csak egészséges, tünetmentes iskolahasználó jelenhet meg az intézményben, a tanulók 

esetében ez a szülő felelőssége.  

 Az iskolába érkezéskor minden diák a napi első órája szerinti legközelebbi bejáratot 

vegye igénybe (főbejárat, B-épület terasza, udvari bejárat).  

 Kézfertőtlenítők állnak rendelkezésre a bejáratoknál és minden tanteremben, ezeket 

használják a diákok naponta többször is.  

 A maszk viselése nem kötelező, de nem is tiltott 

 Külön felhívjuk a figyelmet a naponta többszöri kézmosás szükségességére!  

 Minden tanóra után (ha az idő engedi folyamatosan) a használt tantermeket szellőztetni 

kell, ennek ellenőrzése az órát tartó tanár feladata.  

 A közösségi helyiségeket naponta többször takarítjuk, beleértve a tantermeket és a 

sportolással kapcsolatos helyiségeket is.  

 Lyukasórán/ szünetben tanteremben vagy ameddig az időjárás engedi, az udvaron 

tartózkodjanak a diákok!  

 Tartsanak megfelelő távolságot, és kerüljék a testi érintkezést (kézfogás, ölelés, puszi)!  

 Betegség tünetei esetén ne jöjjön iskolába a gyermek, hanem haladéktalanul keresse fel 

háziorvosát, és értesítse az iskolát! Ugyanez érvényes külföldről való hazatérés estén is  

 A diákok a közösségi terekben található bútorokat használhatják a közösségi terek 

használatára vonatkozó szabályok szerint! 

 A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk.  

 Az osztály- és tanulmányi kirándulások (erdei iskola) többnaposra is szervezhetők, 

ottalvással, elsősorban belföldön 

 A tartósan (igazoltan) beteg, karanténba helyezett tanuló hiányzása igazoltnak tekintendő. 

Az iskolai munkában való részvételének módját az őt tanító szaktanárral egyeztetnie kell, 

 Étkezés: A tanuló az osztálya számára kijelölt időpontban és helyen fogyasztja el ebédjét. 

A táskáját mindenki a megbeszélt helyen hagyja. Az ebédlőbe érkezve összerakja az 

étkezéshez szükséges eszközöket a tálcájára, majd elveszi és elfogyasztja ebédjét. Az 

ebédlőben tartózkodás ideje alatt társaival csak a legszükségesebb kommunikációt 

folytatja. Az étkezést a lehető leghamarabb befejezi, a tálcát a kijelölt helyre viszi, s 

elhagyja a helyiséget! 

 

 Érvényes visszavonásig 
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