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1.sz melléklet/2020. 09. 07 

 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA:  

 

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

2. verzió (változásokkal egységes szerkezetben) 2020. szeptember 7. 

 

 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a 

fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

 

 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT 

IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁS - 2. verzió 

Vezetői intézkedés Végrehajtás 

2.1. 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. 

tájékoztatás: 

 szülő/gondviselő 

 intézmény 

alkalmazotti 

közössége 

KTÉTA rendszeren 

keresztül: 2020. 09. 

08. 

2.10 Minden köznevelési intézménynek azt 

javasoljuk, hogy az első félévben 

esedékes, nagy létszámú tanuló vagy 

pedagógus egyidejű jelenlétével járó 

(pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, 

szalagavató, kulturális program) 

rendezvényt halasszák későbbre, 

vagy megszervezése során legyenek 

tekintettel az alábbiakra: 

tájékoztatás: 

 szülő/gondviselő 

 intézmény 

alkalmazotti 

közössége 

202/2021. évi 

munkatervbe történő 

beépítése 

2.13 Szülő, kísérő nem léphet be az 

iskolába, csak az intézményvezető 

előzetes engedélyével, illetve 

kifejezetten szülők részére szervezett 

programon való részvétel céljából. 

tájékoztatás: 

 szülő/gondviselő 

 intézmény 

alkalmazotti 

közössége 

KTÉTA rendszeren 

keresztül: 2020. 09. 

08. 
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A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT 

IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁS - 2. verzió 

Vezetői intézkedés Végrehajtás 

2.14 Az őszi úszásoktatást fel kell 

függeszteni a köznevelési 

intézményekben, és tavaszra vagy 

későbbi évfolyamokra kell 

átütemezni. 

tájékoztatás: 

 szülő/gondviselő 

 intézmény 

alkalmazotti 

közössége 

KTÉTA rendszeren 

keresztül: 2020. 09. 

08. 

2.15 Az általános és középiskolákban a 

délutáni (nem tanórai) iskolai 

sportfoglalkozásokat és 

sportköröket, valamint az iskolai 

kórus/énekkar próbáit átmenetileg 

javasoljuk felfüggeszteni. 

tájékoztatás: 

 szülő/gondviselő 

 intézmény 

alkalmazotti 

közössége 

 

kórus/énekkar: 

olyan feladatok 

végzése, amely nem 

jár énekléssel 

(zenehallgatás, stb) 

 

sportköröket: csak 

kontakt nélküli 

gyakorlatok végzése 

2 m fölötti 

távolságtartással, 

szabadlevegőn 

 

 

 

 

 

 

Horváth Gabriella és 

Szatmári Gabriella 

énekkarvezetők 

tájékoztatása 

 

 

Testnevelő tanárok 

tájékoztatása 

4.8 Az éttermi étkeztetés során 

igyekezzenek megszervezni a 

szakaszos, időben elkülönített, 

osztályonkénti ebédeltetést, vagy a 

lehetőség szerinti térbeni 

elkülönítést, melynek során az 

osztályok egymástól való 

elkülönítésére helyezzék a hangsúlyt 

(például osztályoknak kijelölt 

területek biztosításával). Amennyiben 

az adott intézményben a helyi 

adottságok miatt nem lehet biztosítani 

az éttermi étkeztetés során az 

osztályok elkülönítését, az érintett 

osztályok számára engedélyezhető az 

étkezés a saját osztályteremben. 

Amennyiben ez az intézkedés 

Ebédeltetési rend 

befartatatása. 

 

 

tájékoztatás: 

 intézmény 

alkalmazotti 

közössége 

 

 

KTÉTA rendszeren 

keresztül: 2020. 09. 

08. 
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bevezetésre kerül, az adott tantermek 

takarítására, fertőtlenítésére az étkezés 

(eke)t követően is fokozott figyelmet 

kell fordítani. 

10.7 A közneveléssel összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról 

szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 26.§ értelmében a 

koronavírus-világjárvány által okozott 

fertőzés vagy fertőzött személyek 

megjelenése a nevelési-oktatási 

intézményben a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 30. § (5) bekezdése szerinti 

megyére, fővárosra kiterjedő 

veszélyhelyzetnek minősül. Ennek 

megfelelően koronavírus érintettség 

esetén az adott intézményben vagy 

település intézményeiben csak az 

Oktatási Hivatal rendelhet el 

rendkívüli szünetet. 

Szükség esetén 

Oktatási Hivatal 

intézkedése alapján 

történő eljárás 

betartása 

 

tájékoztatás: 

 szülő/gondviselő 

 intézmény 

alkalmazotti 

közössége 

 

 

KTÉTA rendszeren 

keresztül: 2020. 09. 

08. 

 

 

 

 

Budapest, 2020. 09. 08. 

 

 

 

 

          Dienes Anna 

intézményvezető 

 

 


