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Tisztelt Szülők!  

 

A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium nevében 

szeretettel köszöntöm Önöket a 2020/2021-es tanév indulása alkalmából. Örülök annak, hogy 

a tanévet biztonságosan, a hagyományos oktatási keretek között kezdhettük el. Annak 

érdekében, hogy ezt a formát meg is őrizhessük, minden tőlünk telhetőt megteszünk a 

megelőzés érdekében. Ehhez kérem az Önök támogatását és együttműködését.   

Kérem Önöket, hogy a mellékelt SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ 1. számú módosításának 

tartalmát - melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv 

módosítása alapján egészítettünk ki - szíveskedjenek megismerni és kérem az abban foglaltak 

tudomásul vételét és betartását. 

Jelen intézményi protokoll módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. A módosításra 

a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A 

módosításról az intézmény a honlapon keresztül tájékoztatja Önöket.  

Mezőberény, 2020. szeptember 8. 

 

Tisztelettel: 

 

Öreg István sk. 

intézményvezető 
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SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ 

A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban a 2020/2021. 

tanévre vonatkozó járványügyi készenlét idején a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása 

alapján alkalmazandó eljárásrend 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

 A tanévkezdésre az intézményben az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás 

megtörtént. 

 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez 

szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítottak. 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél 

tüneteket észlelnek (pl. hirtelen 38 fok feletti láz, hirtelen fellépő köhögés, szag- és 

ízvesztés, nehézlégzés), a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát 

értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a 

gyermek, tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a 

kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. 

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

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 Az intézmény területén és az intézmény épülete előtt a csoportosulás tilos! A szülő 

csak az iskola bejáratáig kísérheti gyermekét. A tanítási órák után meghatározott 

rendben hagyják el a tanulók iskolaépületet, az alsó tagozatos szülők a kijelölt 

helyeken várakozhatnak.  

 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, 

nagyobb létszámú osztályok nagyobb tantermekben kerülnek elhelyezésre. 

 A közösségi terekben, folyosókon egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, 

hogy betartható legyen a védőtávolság. Ennek érdekében a tantermekben, a 

folyosókon, az aulában és az udvaron meghatározott időben és területen felügyelet 

mellett tartózkodhatnak a tanulók.  

 Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, felső tagozatos 

tanulóknak, az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

Maszkról a szülőnek kell gondoskodnia. 

 Az osztályok a tanítási nap során ugyanazon termekben tartózkodnak. A terem- illetve 

csoportváltáskor a termekben fertőtlenítés történik. 

 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 
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 Iskolabusszal utazókra a közösségi közlekedésre vonatkozó járványügyi szabályok 

érvényesek, maszk viselése kötelező. 

 A testnevelés órák az időjárás függvényében szabad téren kerülnek megtartásra. A 

párhuzamos testnevelés órák esetében az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése 

érdekében az órák előtti és utáni öltözés alkalmanként a tantermekben történik. 

 Az első félévben esedékes, nagyobb létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű 

jelenlétével járó rendezvényeket későbbre halasztjuk.  

 Osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások szervezése átmenetileg nem 

lehetséges. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás módja személyes találkozást nélkülöző. Szülői 

értekezletek tartásának javasolt módja online. Szülő, kísérő nem léphet be az 

iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők 

részére szervezett programon való részvétel céljából. 

 Az őszi úszásoktatás határozatlan időre felfüggesztésre kerül. Későbbre kerül 

átütemezésre. 

 A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozások és sportkörök, valamint az 

iskolai énekkar próbái átmenetileg felfüggesztésre kerülnek.  

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására, amelyekről a 

tanulók az első tanítási napon, azt követően tanórákon, osztályfőnöki órákon 

folyamatosan részletes tájékoztatást kapnak, az adott korosztály szintjének 

megfelelően. 

 Az intézmények bejáratánál, a szociális helységekben vírusölő hatású kézfertőtlenítő, 

kézmosó biztosított. A tanulók és az intézmény dolgozói számára az intézménybe 

érkezéskor kötelező a bejáratnál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata. 

Minden további látogató és szülő számára kötelező a kézfertőtlenítés és a 

maszkviselés is! Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően alapos 

kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot..  

 Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos szellőztetésre, a kézzel gyakran érintett 

felületek, a szociális helységek, folyosók, termek vírusölő hatású szerrel történő 

fertőtlenítésére, takarítására. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Az iskolai büfé igénybevételére átmenetileg nincs lehetőség. 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

 Az éttermi étkeztetés során törekszünk a szakaszos, időben elkülönített, 

osztályonkénti ebédeltetésre, lehetőség szerinti térbeni elkülönítésre, melynek során 

az osztályok egymástól való elkülönítésére helyezzük a hangsúlyt.  
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5. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 A kollégiumra külön szabályozás kerül kiadásra, melyről tájékoztatjuk az érintetteket. 

 

6. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI  

 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb 

egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, 

amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a 

szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.   

 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői 

vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. 

sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, 

valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely 

feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos 

együttműködését. 

7. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú 

daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált 

állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges 

hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.  

 Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba 

kerül a részére előírt karantén időszakára.  

 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok 

betartása szerint szükséges eljárni, mely a Házirendben szabályozott. 

 

8. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesítjük az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Tanulók esetében egyidejűleg értesítjük a szülőt/gondviselőt, és kérjük, 

hogy gyermekét a lehető legrövidebb időn belül vigye el az intézményből. Továbbá 

felhívjuk a szülő/gondviselő figyelmét arra, hogy ezután feltétlenül keressék meg 

telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos 

utasításainak alapján járjanak el.  

 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza.  

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 
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9. CSENGETÉSI REND 

 Mezőberény: 

Óra Ideje Szünetek Szünetek ideje 

1. 08,00 – 08,45 08,45 – 08,55 10' 

2. 08,55 – 09,40 09,40 – 09,55 15' 

3. 09,55 – 10,40 10,40 – 10,50 10' 

4. 10,50 – 11,35 11,35 – 11,55 20' 

5. 11,55 – 12,40 12,40 – 12,50 10' 

6. 12,50 – 13,35 13,35 – 13,45 10' 

7. 13,45 – 14,30 14,30 – 14,55 25' 

8. 14,55 – 15,40 15,40 – 15,45 5' 

9. 15,45 – 16,30 16,30 – 16,35 5' 

10. 16,35 – 17,20   

 

 Bélmegyer: 

Nincs változás 

10. KOMMUNIKÁCIÓ 

 Az intézmény az alábbi információs csatornákat működteti: KRÉTA, honlap. Kérjük, 

hogy az itt található információkat tekintse hitelesnek. 

 Kapcsolattartás: e-mail (altalanosiskola@mezobereny.hu); telefon (+36/66-515-573) 
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