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Általános Irányelvek 

1. Az intézmény a szülőkkel digitálisan kommunikál. 

2. A szülői értekezletek, tanárokkal való megbeszélések, Szülői Fórumok digitálisan (Google classroom) 

zajlanak. 

3. A szülők a tanárokkal, vagy vezetőkkel csakis nagyon indokolt esetben, előzetesen egyeztetett 

időpontban találkozhatnak. Az iskolában a maszk használat szabályait be kell tartaniuk. 

4. Az ügyintézések is digitálisan zajlanak, a szülőket kérjük, hogy a befizetéseket átutalással oldják meg.  

5. Az aktuális helyzetről, az oktatásban esetlegesen bevezetett változásokról, az iskolában észlelt 

fertőzéses esetekről az intézményvezető heti rendszerességgel beszámol a szülői közösségnek és az 

iskola dolgozóinak minden kiküldött hírlevélben. 

6. Az előforduló koronavírus eseteket az általunk követett és fontosnak tartott transzparencia jegyében 

az érintett nevének említése nélkül, de számszerűen az iskola közössége számára nyilvánosságra 

hozzuk. 

7. Az iskola nem szervez közös külsős programokat, amelyek zárt térben zajlanak. 

8. Az iskolai közös programokat az intézményünkben érvényes viselkedési szabályok betartásával 

tartjuk meg. 

 

Viselkedési szabályok 

1. Maszkviselés 

Mindenki számára kötelező az orrot és szájat eltakaró arcmaszk viselése a folyosókon, a mosdókban, közös 

terekben, valamint az órákon, amikor a gyerekek kis csoportokban, közeli kontaktusban dolgoznak. A 

padokban ülve az órák alatt nem kötelező, de erősen ajánlott a maszkviselés. A tanárok számára is erősen 

ajánlott a tantermekben a maszkviselés, ha a gyerekek közelében vannak, akkor pedig kötelező. 

Ügyintézés, megbeszélés során – különösen, ha a 1,5m-es távolság nem tartható – szintén kötelező a 

maszk viselése. 

Erősen ajánlott a maszk viselése irodán belül, az ott dolgozók számára. 

Minden diáknál legyen tartalék maszk a táskájában.  

Az iskola területén bárhol (épület, ebédlő, kert) talált maszkokat a nap végén a takarítók kidobják. 

 

2. Távolságtartás 

A folyosókon, közös termekben, a kertben egymás között lehetőség szerint 1,5m-es távolságot kell 

tartani. 

Az osztálytermekben és az épület valamennyi helyiségében, amennyire a terem berendezése engedi, 

szintén tartani kell a 1,5m-es távolságot. 
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Az irodában, tanáriban az ott dolgozókon kívül egyszerre maximum 2 személy tartózkodhat. 

Ügyintézés során szintén tartsuk a 1,5m-es távolságot. 

 

3. Belépés az iskola épületébe 

Az iskola épületében csak az oda járó gyermekek és az ott dolgozók tartózkodhatnak. A szülők sz iskolába 

nem léphetnek be. Az iskola épületébe belépéskor gyerek és dolgozó számára egyaránt kötelező a 

kézfertőtlenítés és az érintésmentes lázmérés.  

Ezekre a szabályokra az iskola területén kihelyezett piktogramok és tájékoztató táblák is figyelmeztetnek.  

 

4. Kézmosás, kézfertőtlenítés 

Az intézményben mindenki fordítson figyelmet a rendszeres, alapos kézmosásra. Az intézmény területén 

több ponton (bejáratok, tantermek, olvasószoba, ebédlő, stb.) folyékony kézfertőtlenítő szereket 

helyezünk ki, melyek használata mindenki számára fokozottan ajánlott, bizonyos pontokon kötelező. 

 

5. Ebédlő használata 

Az ebédlőben a sorban állás és az étel átvétele közben a távolságtartás szabályait be kell tartani, és 

maszkot kell hordani. 

A maszkot csak az étkezés idejére lehet levenni, étkezés után azonnal vissza kell venni, távozáskor már 

hordani kell. 

 

6. Informatikai eszközök és hangszerek használata 

Az informatikai eszközöket (tablet, számítógép billentyűzet, egér, stb.) és hangszereket a pedagógusok 

minden óra után személyesen fertőtlenítik. 

 

7. Testnevelés 

A testneveléshez használt sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük. 

A gyereknek számára lehetővé tesszük az átöltözés nélküli testnevelés foglalkozásokat. 

Az időjárás függvényében próbálunk minél több foglalkozás az iskolakertben megtartani a megfelelő 

távolságtartás mellett. 

 

8. Ügyintézés 

A személyes ügyintézést, pénzbefizetést amennyire lehetséges, online módon kell megoldani. 
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Kivételes esetben, amennyiben a személyes találkozó mindenképpen szükséges, előre egyeztetett 

időpontban egy adott iskola dolgozóval (pedagógus, vezető, stb.) való megbeszélés esetén a szülők az 

iskolába beléphetnek. 

 

9. Parkolás  

Reggel a szülők a gyerekeket a forgalmat nem feltartva a lehető leggyorsabban kísérjék a kapuig, a 

pedagógusok ott veszik át őket. Szülő csak nagyon indokolt esetben kísérheti gyermekét az épület 

bejáratáig. A délutáni gyermekátvétel az iskola bejáratánál zajlik. Kérjük a szülőket, hogy minden esetben 

a forgalmat nem korlátozó módon parkoljanak. 

A dolgozók a parkolót korlátozás nélkül használhatják. 

 

Takarítási szabályok 

Általános elv, hogy a takarításra, fertőtlenítésre a takarító személyzet figyelmet fordít. 

A mosdókat napjában többször takarítja, fertőtleníti. 

Az osztálytermeket naponta legalább egyszer takarítjuk, fertőtlenítjük. 

A közös tereket, lépcsőháztat, folyosókat a nap során többször takarítjuk. 

 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos szabályok 

Az intézményben a koronavírus fertőzéssel kapcsolatban mindenkor az aktuális állami járványügyi 

szabályok a betartandók. 

 

1. Koronavírus fertőzés, illetve annak gyanúja esetén követendő irányelvek: 

 

Igazolt koronavírus fertőzés esetén – akár kollegáról, akár diákról van szó – az esetet az érintett köteles az 

iskolának jelenteni a igazgato@zenitiskola.hu -n. Ebben az esetben az iskolába visszatérni a hatósági szabályok 

szerint lehetséges. 

Az EMMI által kiadott jelenleg érvényben lévő Intézkedési Terv alapján: „Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, 

aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi 

zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, 

a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.” 

Az iskola javasolhat önkéntes házi karantént azok számára, akik az iskolában szoros kontaktusban voltak igazolt 

koronavírus fertőzött személlyel. Ez az intézmény minden dolgozójára és tanulójára vonatkozik. Ebből az 

önkéntes karanténból az intézménybe visszatérni PCR vizsgálat negatív eredménye esetén lehet. 

Hatósági karantén esetében a hivatalos 10 napos karantén leteltével lehet visszatérni. 
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