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HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLLJA 

(Módosította és elfogadta a nevelőtestület 2020. 09. 30-i online értekezletén, 

érvényes 2020. 10. 01-től) 

 

Az iskolába járás és az intézményünkben való tartózkodás 

szabályai  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kidolgozott, a járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrend szabályairól szóló intézkedési terv (protokoll) alapján iskolánk 

kidolgozta a tanulók, szüleik és az intézmény dolgozói számára kötelezően betartandó 

előírásokat. Ezek a protokoll módosításáig vagy visszavonásáig maradnak érvényben, 

módosításukra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok 

figyelembevételével kerül sor. Az intézmény vezetése az elmúlt időszakban felmérte a 

tisztítószerek, kézfertőtlenítők iskolai készletét és hosszabb távú szükségleteit, mindkét 

épületben ellenőrizte az tanév biztonságos megkezdéséhez szükséges fertőtlenítő 

nagytakarítást, felkészítette az iskola dolgozóit, pedagógusait a veszélyeket elhárító 

munkavégzésre.  

 

1. Intézményünk mindkét épületébe – a tanulók és családjaik, a pedagógusok, az iskolai 

dolgozók védelme érdekében – kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermekek 

léphetnek be. A tanulók egészségi állapotáról a szülőknek szeptember 1-ig az iskola 

főépületének bejáratánál elhelyezett nyomtatványon nyilatkozniuk kellett. Az oktatásban és 

nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozók 

vehetnek részt. Kérjük, hogy azok a krónikus betegségben szenvedő gyermekek, felnőttek, akik 

betegségük tüneteivel rendelkeznek, erről orvosi igazolást hozzanak!  

 

Intézményünkbe csak az iskola tanulói és dolgozói léphetnek be!  Szülő nem tartózkodhat 

az iskolában.  
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Az intézménnyel kapcsolatos információkat e-mailben, az iskolai honlapon és Facebook 

oldalunkon, illetve a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) 

küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz.  

 

Pedagógusokkal a szülők konzultációs szándékkal a következő csatornákat használhatják: 

KRÉTA-üzenet,  email, messenger, telefon,  classroom, google meet, Microsoft Teams. 

 

Titkársággal, vezetőséggel való ügyintézés a szülők számára telefonon (88-598-910) és iskolai 

email-címen (petisuli32@gmail.com) történik. 

 

Szülői értekezletet online módon tartunk, személyes jelenléttel nem. 

 

Könyv-újságkereskedők határozatlan ideig szüneteltetik az iskolában a tevékenységüket. 

 

Bérletbe az intézmény termeit határozatlan ideig nem adjuk ki. (Ez alól miniszteri utasítás 

alapján kivételt képez az Ars Nova Művészeti Iskola tagozata.) 

 

2. A szülők, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, ne engedjék el az iskolába, 

gondoskodjanak a mielőbbi orvosi vizsgálatról a tanulótársak, pedagógusok és itt 

dolgozók védelme érdekében. Arról is kötelesek az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a 

vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt (például 

szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú 

daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek), erről orvosi igazolással rendelkezik, és 

azt bemutatja, esetleges hiányzását igazoltnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő 

továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt időszakra. Ezen időszakban a 

tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és 

számonkérési forma mellett, digitális formában vesz részt az oktatási folyamatban.  

 

3. A tanulók, pedagógusok és dolgozók az intézménybe való belépés előtt kötelező, 

érintésmentes hőmérésen vesznek részt. Amennyiben lázuk van, illetve más tüneteket 

mutatnak (száraz köhögés, íz- és/vagy szaglás elvesztése, levertség, hasfájás, hasmenés stb.), 

nem vehetnek részt az oktatásban, haza kell menniük. A tanulók szüleit erről értesítjük, szükség 

esetén – vagy napközbeni rosszullétkor – a gyermekek a kijelölt elkülönítőben várakoznak 

mailto:petisuli32@gmail.com
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szüleik intézkedéséig. Az intézmény vezetése haladéktalanul értesíti az iskolaegészségügyi 

orvost is, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A beteg gyermeknek és 

felügyeletüket ellátó személyeknek kesztyű és maszk használata kötelező.  

 

4. Az a gyermek, tanuló, pedagógus, dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, 

a háziorvos, a kezelő orvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az 

intézménybe. 

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

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni! 

 

5. A Hősök terén lévő épületünkben a beléptetés alapvetően fél 8-tól történik. 

Szükség esetén 1-3. évfolyamos tanulók számára reggelente ügyeletet biztosítunk 6.00 órától. 

A gyerekek a főbejáraton egyedül jöhetnek be negyed 8-ig,  a pedagógiai asszisztens nekik 

kézfertőtlenítést és lázmérést végez. Negyed 8-kor elkezdődik a reggelizés, így ettől az 

időponttól az első bejárati ajtón nem engedünk be tanulót.  

A negyed 8 után érkezőknek a gyülekező a Hősök terei iskola hátsó udvarán van pedagógus 

felügyeletével időjárástól függetlenül a torlódás megelőzése végett. Rossz (csapadékos) idő 

esetén folyamatosan engedjük be a tanulókat az épületbe negyed 8-tól, jó időben fél 8-tól.  

Szülők a gyerekeket a kapuig kísérhetik, onnan egyedül jönnek be az udvarra. Kézfertőtlenítés 

és lázmérés történik az ügyeletes pedagógus által minden esetben.  

 

Így a Hősök terei épületünkben a testhőmérsékletmérési pont jó idő esetén az udvari 

kapubejárat, rossz idő (eső) esetén a hátsó bejárat két ajtaja közötti előtér. Utóbbi esetben 

hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után a tanulók egyesével beléphetnek a földszinti 

folyosóra. 

 

A napközi végeztével 15 órakor a napközit tartó pedagógus az 1. bejáraton engedi ki a 

gyerekeket, a szülők ott várhatják őket. 15-16 óra között a gyerekek az udvaron tartózkodnak. 

A szülők a hátsó bejáratnál várják a gyermeküket.  

 

6. A Berhidai úti főépületbe a 4. és 5. évfolyamosok kizárólag az utcafronti főbejáraton 

keresztül, a 6., 7. és 8. évfolyamosok az udvari oldal bejáratánál léphetnek be és hagyhatják el 

az épületet. Azok a gyermekek, akiknek iskolai reggelijük van, reggelente szintén az udvari 

bejáratot használják. Így a Berhidai úton testhőmérsékletmérési pont a hátsó bejárati ajtónál, 
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illetve a főbejárati ajtó előtti teraszon van. Központi épületünknél a mérési feladatokba a 

Diákönkormányzat segítségével önkéntes alapon bevonunk felsőbb évfolyamos tanulókat. 

 

7. Mindkét épületünkben a tanulóknak az intézménybe történő belépés után, valamint 

meghatározott időközönként, kiemelten étkezések előtt szervezetten és felügyelet mellett 

fertőtleníteniük kell a kezüket, illetve szappannal kezet kell mosniuk. Az épületben csak saját 

osztálytársaik körében tartózkodhatnak, kivéve a csoportbontású órákat. Az órarend 

elkészítésénél figyelembe vettük, hogy minél kevesebb teremváltásra legyen szükség. Az 

osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodtunk a tanulók lazább elhelyezéséről, adott 

esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával, bútorok 

átcsoportosításával.  

 

8. Minden reggel beléptetés után létszámellenőrzés történik. Ennek során pontos adatokat 

kérünk. Az osztályfőnököknek nagy gondot kell fordítaniuk a hiányzások nyomon követésére. 

Problémás/gyanús esetben részletesen ki kell térni az előzményekre, az érintettek körére, 

számára, az eset körülményeire! A reggeli létszámellenőrzés adatait a megbízottak fél kilencig 

jelentik az intézményvezetése számára. A napközben hazaküldött tanulókat is jelzik a vezetés 

felé a szükséges további intézkedések megtétele végett a 3. pont eljárása szerint. 

 

9. A tanítás az időjárástól függően, folyamatosan nyitott ablakok mellett folyik, az óraközi 

szünetekben intenzív szellőztetéssel. A tanórákon, egyéb foglalkozásokon a maszk viselése 

a saját és mások egészségének védelmében kifejezetten ajánlott. Közösségi tereken, 

mindenütt, ahol a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, például a folyosókon, 

mosdókban, az épületbe történő ki és belépéskor, ebédlő előtti várakozáskor elvárjuk a 

maszk viselését.  

 

10. A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren kell megtartani, ehhez a 

tanulóknak kinti ruházatot is kell hozni. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust 

igénylő feladatokat. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve 

az öltözőkben, ezért fokozottan figyelünk a tornaórák előtti és utáni öltözésre.  

 

11. A kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó- és 

ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, billentyűzet, 

monitor, egér, egérpad, stb., mosdók csaptelepei, WC lehúzók) összességét rendszeres 

fertőtlenítéssel tisztítjuk.  
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A fertőtlenítő és takarítószerek (maszkok, kesztyűk) rendelkezésre állásának mennyiségét heti 

szinten számba vesszük, dokumentáljuk. 

 

12. Óraközi szünetekben az osztályok számára elkülönített területeket jelölünk ki a közösségi 

tereken belül, illetve a főépület előtt és az udvarainkon, ahol fokozott felügyelet mellett 

tartózkodhatnak. Az osztályok tagjainak keveredése ekkor sem lehetséges. 

 

 13. Az étkezési időt osztályonként beosztjuk, megelőzve a sorban állást és az osztályok 

keveredését. Ennek biztosítása érdekében mindkét épületünkben szakaszos, időben is 

elkülönített osztályonkénti ebédeltetés bevezetésére került sor. 

 

14. Mind az intézmény területein, udvarain, mind az intézmény épületei előtt tilos a tanulói, 

szülői csoportosulás.  

 

15. Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket 

későbbre halasztunk, illetve más módon szervezünk meg (pl. október 6-án rövid rádiós 

megemlékezés lesz). 

 

16. Külföldi tanulmányi kirándulást ebben a tanévben nem szervezünk, belföldi úticéllal is csak 

a második félévben az aktuális járványügyi helyzet függvényében. 

 

14. Úszásoktatást ősszel nem szervezünk. 

 

15. Nem tanórai délutáni sportfoglalkozást és az iskolai énekkar próbáit felfüggesztettük. 

 

16. Amennyiben sor kerül iskolánk járványügyi bezárására, a szakmai irányító szerv által 

elrendelt módon digitális oktatásra térünk át. Erről a szülőket, gondviselőket az iskolai 

honlapon és Facebook oldalunkon, illetve a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 

Alaprendszerben (KRÉTA) haladéktalanul értesítjük. A digitális oktatást az osztályfőnökök és 

a szaktanárok összehangolt módon szervezik és valósítják meg.  

 

Kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy a személyi higiéné alapvető szabályairól a 

gyermekek, tanulók feltétlenül kapjanak otthon is részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési 



- 6 - 

 

etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt 

zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés. Segítő és 

felelősségteljes együttműködésüket köszönjük, és továbbra is számítunk rá a tanulók és 

dolgozók védelme, az iskola biztonságos működtetése érdekében. 

 

 

Étkeztetési utasítás 

járványügyi készenlét idejére 

 

1. Az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A krónikus 

betegségben szenvedőknek, betegségük tüneteivel rendelkezőknek orvosi igazolást kell hozniuk. 

Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén kötelező az iskolavezetést értesíteni.  

2. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A 

felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. Étkezés előtt és 

után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy 

kézfertőtlenítésére.  

3. Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése 

elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. Az étteremben az 

asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell 

figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez 

nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának 

elkerülése érdekében.  

4. Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy 

az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos 

a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot 

tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.  

5. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő 

hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől 

5 védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak 

gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A 

kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően 

indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.  

6. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell 

biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem 
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üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és 

betegség gyanúja esetén intézkedjen.  

7. A fenti protokollról az iskola vezetése írásbeli tájékoztatót küldött a szolgáltatónak, a konyhát 

működtető önkormányzatnak.  

8. A dolgozókat munkaértekezleten szóban tájékoztattuk az eljárásrendről, az írásbeli utasítást 

aláírásukkal igazolva augusztus 28-án átvették, a változtatásokról folyamatosan tájékoztatjuk 

őket. 

 

Takarítási utasítás 

járványügyi készenlét idejére 

 

1. Az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A krónikus 

betegségben szenvedőknek, betegségük tüneteivel rendelkezőknek orvosi igazolást kell hozniuk. 

Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén kötelező az iskolavezetést értesíteni.  

2. Intézményünk épületeiben tanévkezdés előtt alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

elvégezni. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ ajánlását. A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő 

takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az 

iskola vezetői folyamatosan, szúrópróbaszerűen ellenőrzik a takarítások végrehajtását.  

3. A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 

szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők 

biztosítása szükséges, textiltörölköző használata kifejezetten kerülendő.  

4. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, 

a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. Az óránkénti fertőtlenítő takarítás során 

kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, 

asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai 

eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) 

valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. A 

takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítása és azok viselése szükséges.  

5. Bontott órák után felületfertőtlenítést kell végezni, ezt az intézményvezetése által készített 

takarítónők számára átadott táblázat tartalmazza. 

6. A takarításról, fertőtlenítésről a takarítónők takarítási naplót vezetnek. 
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7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek 

ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.  

8. A dolgozókat munkaértekezleten szóban tájékoztattuk az eljárásrendről, az írásbeli utasítást 

aláírásukkal igazolva augusztus 28-án átvették, a változtatásokról folyamatosan tájékoztatjuk 

őket. 

 

9. Az intézmények takarítása során  az NNK Országos Tisztifőorvosi Hivatalának ajánlását 

figyelembe véve végezzük: 

  

1.       A járófelületek, járólapok tisztítása során javasolt nátrium-hipoklorit (hypo) oldatot 

használni. Attól függően, hogy melyik típusú és melyik márkanévvel ellátott hypo kerül 

használatra, az adagolási arányok, behatási idők különbözőek lehetnek, ezért mindenképp be 

kell tartani a felhasználási útmutatóban foglaltakat. 

2.       Felülettisztítás során, amennyiben a felület mosható és klórálló, úgy szintén javasolt a 

„Na-hipoklorit oldat 90 g/l” fertőtlenítőszer 2%-os oldata, mely 20 perc alatt, míg 1 %-os 

oldata 30 perc alatt rendelkezik vírusinaktiváló hatással. 

3.       A klórérzékeny felületek fertőtlenítésére peroxovegyületek, mint biocid hatóanyagot 

tartalmazó felületfertőtlenítő szerek alkalmazása javasolt. Kiemelt figyelmet kell fordítani 

azon felületek fertőtlenítőszeres tisztítására, melyet általában kézzel érintenek, így például a 

kilincsek, a villanykapcsoló, a korlátok, stb. 

4.       A vizes blokkokban a klórálló padló és falburkolatok fertőtlenítésére a klórtartalmú 

készítmények alkalmazhatók. 

5.       A padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás  terjedjen ki az alábbiakra is: 

-          Ajtók, falburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására. 

-          Padló és járószőnyegek tisztítására. 

-          Függönyök és árnyékolók tisztítására. 

-          Játékok, sporteszközök tisztítására. 

-          Radiátorok, csövek lemosására. 

-          Ablakok, üvegfelületek tisztítására. 

-          Szemétgyűjtők tisztítására,fertőtlenítésére. 

-          Képek, tablók, világítótestek portalanítására. 

-          Pókhálók eltávolítására. 
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-          Klímaberendezések tisztítására, fertőtlenítésére. 

-          Rovar- és rágcsálóirtásra. 

- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces 

folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. 

 

Digitális oktatásra való átállás protokollja 

 

Szervezés 

 

1. Amennyiben bekövetkezik a digitális oktatásra való átállás intézményünkben,  erről az 

intézményvezetőt értesítik hivatalból. Ő tájékoztatja helyetteseit. Ezt követően az iskola 

általános helyettese a honlapon és facebookon közleményben értesíti a szülőket, az 

intézményvezető egyidejűleg emailben a dolgozókat és a KRÉTA -rendszeren keresztül a 

szülőket. Ezt követően az osztályfőnökök is felveszik a kapcsolatot az osztályban tanulók 

szüleivel. Erre használhatják a KRÉTA- üzenetrendszerét, az osztályokban létrehozott 

messenger-csoportot, email-címeket vagy telefont. 

 

2. A kapcsolatfelvétel feltétele a naprakész adatbázis. Az alsós intézményvezető -helyettes felel 

az adatbázis év eleji összegyűjtéséért, frissen tartásáért, a szervezési munkálatokért, az 

osztályfőnökök, a keze alá dolgoznak. Az adminisztrációs munkában az iskolatitkár, a 

gazdasági ügyintéző, a pedagógiai asszisztens segítik. 

A telefonszámok, email-címek összegyűjtésének határideje: szeptember 7., hétfő 

A fenti elérhetőségeket be kell gyűjteni nemcsak a szülőktől, tanulóktól, hanem az iskola 

valamennyi dolgozójától, valamennyi résztvevőjétől, a külsősöktől is.  

 

3. Az osztályfőnökök felhívják a szülők figyelmét arra, hogy mindenkinek működőképes 

KRÉTA-belépési kódjának kell lennie. Ebben az iskolatitkár és a gazdasági ügyintéző 

segítenek. Tájékoztatás határideje: szeptember 2., szerda. Kódgenerálás határideje: szeptember 

7., hétfő. 

 

4. Az osztályfőnökök szeptember 15-ig felmérik a családok eszközellátottságát, annak 

érdekében, hogy lehetőségek szerint a legnagyobb hiányokat pótolni lehessen. A felmérés 

összegzése után segítségért fordulunk a település önkormányzatához, a Családsegítő 

Központhoz, a Szülői Munkaközösséghez. Felhívást teszünk közzé honlapunkon és az iskola 
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facebook-ján, mely cégek tudnának rászoruló családoknak lecserélt, de használható eszközöket 

felajánlani. 

 

5. Megigényeltük a Tisztaszoftver program keretében a Microsoft Office 365 ProPlus 

verziójához, ehhez minden magyarországi pedagógus és tanuló térítésmentes hozzáférést 

kaphat, amely magában foglalja a Microsoft Teams online kollaborációt, csoportmunkát, 

csevegést, video- és fájlmegosztást támogató rendszerét, tehát az irodai szoftverek mellett ezt 

is térítésmentesen használhatják. 

 

6. A három vezető munkáját a munkaközösség-vezetők segítik szükség esetén, az 

osztályfőnökök a tanulók és az osztályban tanító pedagógusok munkáját koordinálják. 

 

A digitális oktatás platfomja 

 

1. A digitális oktatás platformja az intézményben egységes és ugyanaz a rendszer lesz. A 

KRÉTA-rendszer elérhető funkcióit használjuk.  Az lesz mindenkire vonatkozóan a kötelező. 

Amennyiben szükséges, egyéb funkciók tekintetében a classroom-ot és goggle meet-et 

használja az egész iskola. Az órai tananyag és a házi feladat beírása a KRÉTÁ-ba ebben az 

esetben is kötelező. 

 

2. A fentiektől eltérni a szülők nem megfelelő  digitális háttere miatt lehet csak a vezetéssel 

való előzetes egyeztetés után. Erről a szülőket az osztályfőnökök online-szülői értekezleten 

vagy az iskola udvarán tartott szülői értekezleten, -melyet a járványügyi szabályok betartásával 

tartjuk- és más egyéb módon tájékoztatják.  

Határidő: szeptember 7., hétfő. 

 

3. Amennyiben a tanulót semmilyen módon nem tudjuk digitálisan megsegíteni, az adott 

tantárgy tananyagát papír alapon személyes átvétellel a járványügyi szabályok betartásával, 

vagy postai úton juttatjuk el a tanulóhoz. 

 

Szakmai protokoll 

 

1.  A szaktanárok által összeállított tantárgyi tematika alapján megjelölik a feldolgozandó 

tananyagokat, az adott tantárgy tankönyvi fejezeteit, illetve azt, hogy mely feladatokat kell a 

munkafüzetből, a feladatgyűjteményből megoldani, esetleg milyen kutatást, beszámolót kell 

https://www.aka.ms/tavtanulas
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elkészíteni ez idő alatt a tanulóknak. Felkészülnek arra, hogy ha esetleg szükségessé válik, 

ezeket az információkat a szülők számára is hozzáférhetővé teszik a KRÉTA-rendszeren 

keresztül. Határidő: szeptember 15. 

 

2.  A tankönyvek jelentős része PDF-változatban letölthető 

a  www.tankonyvkatalogus.hu weboldalon. 

 

3. A Nemzeti Köznevelési Portálon (nkp.hu) az 5-8.. évfolyamosok számára készített, állami 

fejlesztésű tankönyvek digitalizált, interaktív változatai elérhetőek. 

 

4. Az egymást követő napi 5-7 valós idejű jelenléttel járó online óra a tanulók számára is igen 

megterhelő. Ezért célszerűnek tartjuk az adott korosztály érettségi és önálló tanulási szintjéhez 

igazodva az online órákat és az önálló vagy kiscsoportos formában, folyamatos pedagógusi 

jelenlét nélkül végezhető tevékenységeket (pl. projektmunkák elkészítése) vegyesen, a helyes 

arányokat megtartva alkalmazni. 

 

 

A tanulási folyamat folyamat nyomonkövetése:  

 

Fontosnak tartjuk azt is, hogy maradjon reális az a feladatmennyiség, amely a tanulók számára 

kiadásra kerül. Ezzel párhuzamosan az értékelést is úgy kell megtervezni, hogy teljesíthető 

terhet rójon annak résztvevőire, ugyanakkor érthető, reális és fejlődésre inspiráló visszajelzést 

biztosítson a tanulóknak. 

 

Előzetes feladataink 

 

1. Az osztályfőnökök arra is felhívják a szülők figyelmét, hogy ők hogyan, milyen módon 

járulhatnak hozzá a digitális oktatás hatékonyabbá tételéhez. 

 

2. A digitális oktatásra tanulóinkat szeptembertől folyamatosan törekszünk felkészíteni felső 

tagozaton elsősorban informatikaórákon, alsó tagozaton az osztályfőnökök saját tanóráikon. 

 

3. A pedagógusok felkészítése az intézményvezetés feladata. Rendszeres időközönként digitális 

tudásmegosztás céljából  konzultációkat tartunk. Határidő: szeptember 15. 

 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/


- 12 - 

 

4. A protokollról a pedagógusok tanévnyitó értekezleten kaptak tájékoztatást, az írásbeli 

anyagot elektronikus formában is megkapják szeptember elsejéig. 

 

5. A pedagógusok munkaértekezleten tanulmányozzák a: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_m

odszereire ajánlásait, ezt követően készítik el szakmai anyagaikat. 

 

 

 

Pétfürdő, 2020. 09. 28. 

 

Kőmives Judit 

                          intézményvezető 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire

