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A GYERTYÁNOSI TAGISKOLA KÖTELEZŐ ÉS BŐVÍTETT 
PROGRAMJÁNAK A B MODELL SZERINTI KIVITELEZÉSI 

PROTOKOLLJA 
 2020.9.1-jétől  

 
(A SzKOSM, SzKOI és a OKI javaslatai szerint) 

 
(A Házirend melléklete) 

 
 
Szeptember 1-jétől az általános iskolákban az oktatás a B-ÁI modell alapján folyik, 
miszerint minden tanuló az OKI javaslatainak megfelelően az iskolában vesz rész az 
oktatásban. 

A koronavírus leginkább a légutakból származó váladékon, a piszkos kézen, tárgyakon 
és felületeken keresztül terjed. Ebből kifolyólag a fertőzés megfékezése érdekében a 
következő eljárások élveznek előnyt: 
- a megfelelő egymás közti távolságtartás, ami megakadályozza a cseppfolyós 

terjedés lehetőségét,  
- az érintkezéses fertőzés meggátolásának érdekében rendszeres kézmosás, 

valamint a felületek és tárgyak tisztítása, ill. fertőtlenítése, 
- kötelező maszkviselés a zárt helyiségekben – kivétel a tanteremben folyó munka 

közben, a szertárakban és irodákban, amennyiben biztosított az 1,5 m egymás 
közti távolság. 

Az egészségügyi-biztonsági előírások betartásáért mindenki maga felel.  
 
 
 
1. A TAGOZATOK TANTERMEI 
 
 
Az oktatás túlnyomórészt a törzstantermekben folyik. 

Az oktatás a szaktantermekben (MNY) is folyhat, amelyek minden új csoport érkezése 
előtt fertőtlenítve vannak. Az említett tantermek igénybe vétele a vezetőséggel történő 
előzetes egyeztetés alapján folyik.  

Az 1 – 3. osztályok törzstantermei 

TAGOZAT A TANTEREM SZÁMA: 

1. pG 2 

2. pG 1 

3. pG 3 
 

 

  
 

KIVONAT 



 

2. SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS 
 
Az iskolaépületében minden dolgozó maszkot visel. A tanárok a fő bejáraton 
közlekednek. A belépéskor maszkot raknak és fertőtlenítik a kezüket. A tagiskolában 
csak 1 – 3. osztályos tanulók járnak, ezért a védőmaszk viselése a folyosókon és az 
illemhelyre való távozáskor szükséges. Az 1 – 3. osztályos tanulókat hetente értesítjük 
a maszk viselésének előírásairól. Első héten a maszk viselése ajánlott. 

Tanítás, túzórai és ebéd közben a tanulók nem viselnek maszkot. A védőmaszkokat 
minden reggel tanítás előtt vehetik magukhoz. Az arcukra helyezik, lábbelit váltanak, 
majd a tanterembe mennek. A tanteremben a kijelölt helyre teszik a maszkokat 
(minden tanulónak a saját fiókja felett vane egy akasztója, ahova a maszkot 
helyezheti. A maszkot az illemhelyre való távozáskor az arcára teszi.  
 
 
BELÉPÉS AZ ISKOLAÉPÜLETBE 
 
A tanulók az iskola épületébe a fő bejáraton egyenként lépnek be, betartva az 1,5 – 2 
m egymás közti távolságot.  

2020.9.1-jétől az 1 – 3. osztályos tanulók papucsot húznak, a külső ruhájukat 
ruhafogasokon hagyják. 

Az ügyeletes személy a bejáratnál nyilvántartásba veszi a látogatókat, s egy erre a 
célra kijelölt füzetbe jegyezi őket. Minden idegen személy az iskolába lépésekor és az 
onnan való eltávozásakor nyilvántartásba kerül.  

A szülők nem lépnek be az iskola épületébe. Az iskola előtti csengővel jelezhetik, 
amennyiben tájékoztatást kigényelnek a tanároktól.  
A szülők értekezleteken előzetes megbeszélés, illetve meghívó alapján vesznek részt.  
 
 
 
3. MUNKAFOLYAMAT AZ ISKOLÁBAN 
 
 
TANTEREM, TANÍTÁS 
 
Minden reggel az ügyeletes tanárnő kiszellőzteti a tantermeket. Továbbá minden 
tanítási óra után a tanár is kiszellőzteti azokat. Az időjárási viszonyoknak 
megfelelően a tanórák alatt is nyitva maradhatnak az ablakok.  

Minden tanterem fertőtlenítőszerrel rendelkezik, amelyet elsősorban a tanárok 
használnak (pl. tárgyak érintése után, feladatlapok kiosztása előtt stb.) A tanulók a 
kézhigiéniát elsősorban szappannal történő kézmosással érik el.  

A tantermekben az ülésrend mindig ugyanolyan. A törzstanteremben az ülésrendet az 
osztályfőnök, míg a csoportokban a tanár határozza meg. 
A tanulók többnyire ugyanabban a tanteremben tanulnak. Csak az alábbi esetekben 
hagyják el a törzstantermüket: 

- a SNV óránál az 1 – 3. osztályosok, 
- az SMÁ/SZNY óránál a 1 – 3. osztályosok, 
- a MNY/MMÁ óránál az 1 – 3. osztályosok.



 
A tanulók a tanszereket és –eszközöket, valamint egyéb használati tárgyakat nem 
kölcsönözik egymásnak, illetve szükség esetén azokat fertőtlenítve tehetik meg. Az 
első harmadban ezt a tanárok végzik el. 
 
SPORTÓRA 
 
A sportórák a tornateremben vagy az iskola melletti sportpályákon folyhat úgy, hogy a 
különböző tagozatok nem keverednek egymás közt. A kedvező időjárási viszonyok 
esetében javasoltak a szabadtéri sportórák. 

A sporteszközöket a tanár használat előtt és után fertőtleníti.  

Javasolt a gyakori szabadtéri sportóra, amennyiben kedvező az időjárás és nem túl 
erős a napsütés. 
 
 
SZÜNETEK, TÍZÓRAI 
 
A szünetekben a tanulók nem hagyják el a tantermeket. 

A tanulók a tízórait a nagyszünetben fogyasztják el. Az étkezés után tanári kíséretben 
az iskola udvarára mennek. Ezt megelőzően a játszóeszközöket a takarítónő 
fertőtleniti.  
 

SZÜNET OSZTÁLY 

1. szünet 

9.20 – 9.50 

1., 2., 3. osztály 

 
Étkezés előtt a tanulók fertőtlenítő kendővel töröljék át az asztalukat (ezek minden 
tanteremben rendelkezésre állnak, a tanár osztja ki őket), majd készítsenek egyszer 
használatos terítéket (papírtörlő). Míg a tanulók az udvaron tartózkodnak, a tanítás 
folytatása előtt a takarítónő fertőtleníti az asztalokat és kiszellőzteti a tantermeket. A 
tanulók étkezés előtt és után szappannal mossanak kezet. Mielőtt visszatérnek a 
tanterembe, szappannal mossanak kezet. A tanulók tagozatonként lépnek be az 
öltözőbe.  
 
 
FELADATLAPOK KIOSZTÁSA ÉS BESZEDÉSE 
 
A nyomtatott feladatlapokat a tanár osztja ki és szedi be. E művelet előtt a tanár 
megfelelően fertőtleníti a kezét. A tanár a dolgozatokat egy napig a javítás/ellenőrzés 
előtt megfelelően és biztonságban tárolja a tanteremben (fiók, erre kijelölt hely a 
polcon). 
 
 
AZ ILLEMHELYEK HASZNÁLATA 
 
A 1 – 3. osztályos tanulók az illemhely igénybevétele esetén védőmaszkot viselnek. A 
tanár határozza meg az illemhelyre eltávozás rendjét. Egy-egy csoportból az 
illemhelyre egyszer csak egy tanuló menjen lehetőleg a tanóra alatt, s ne a szünetben. 



A tanulók az ajtókat a könyökükkel vagy a tanteremből vitt törlőpapírral nyissák, ill. 
zárják. Ha egyidőben többen tartózkodnak az illemhelyen, a tanulók tartsák be az előírt 
egymás közti távolságot. Ennek követésére a talajon levő jelzések is segíthetnek.  
 
 
HAZATÉRÉS AZ ISKOLÁBÓL 
 
Az utolsó óra után a tanár a tanulókat átadja a napközis tanárnak, a napközis 
tantermeket kiszellőzteti és fertőtleníti az asztalokat. A napközis tanár a tanulókat 
kikíséri az udvarra egy rövid szünetre.  
A 2-es tanteremben az 1. és 2. osztályos napközisek tartózkodnak. Osztályok szerinti 
csoportokban ülnek betartva a 2 m-es egymásközti távolságot. 
 
A napközis tanulókért a szülők vagy a szülők által megnevezett személyek járnak. 
Érkezésüket az iskola előtt található csengőn jelzik. A tanár az eltávozó gyereket az 
öltözőbe kíséri, majd átadja a kint várakozó szülőknek.  
 
 
EBÉD a tanteremben 
 
AZ 1 – 3. OSZTÁLYOS TANULÓK ÉTKEZTETÉSÉNEK RENDJE 
 
1. és 2. OSZTÁLY/2-es tanterem 

HÉ KE SZE CSÜ PÉ 

13.00 12.10 12.10 12.10 12.10 

 
3. OSZTÁLY/3-as tanterem 

HÉ KE SZE CSÜ PÉ 

13.00 12.10 12.10 12.10 12.10 

 
 
 
ELJÁRÁSOK A COVID-19 FERTŐZÉS GYANÚJA ESETÉN 
 
ELJÁRÁSOK A COVID-19 TÜNETES TANULÓ ESETÉBEN 
 
Ha a tanulónál lázat és egyéb heveny légúti fertőzést tapasztalunk, intézményünk az 
iskola szabályzatának értelmében értesíti a szülőket. A tanuló egy erre a célra 
elkülönített helyiségben, a könyvtárban megvárja a szülőket.  

A várakozás ideje alatt védőmaszkot visel, amennyiben az állapota ezt megengedi. 
Kizárólag az erre a célra kijelölt mellékhelyiségeket használhatja. Más e helyiségeket 
nem veheti igénybe. A fertőzés gyanús tanuló mellett tartózkodó személy védőmaszkot 
visel és szigorúan betartja az egészségbiztonsági szabályokat. 

A gyermek szülei kapcsolatba lépnek a gyermek személyes orvosával. Ha az orvos 
vírus tesztet ír elő, és az eredmény negatív, a gyermek részére a betegségének 
megfelelő gyógyítást biztosítanak, a covid-19 kivizsgálási eljárás megszűnik.  

Amennyiben a covid-19 teszt eredménye pozitív, a laboratórium vagy a gyermek 
orvosa erről értesíti a OKI szakszolgálatát. Ennek alapján a OKI járványvizsgálatot 
folytat. A vizsgálatban még részt vesz az iskola vezetősége, az egészségügyi 



felügyelőség és mások. A vizsgálatok alatt kutatják a fertőzés forrását és azonosítják a 
fertőzött személyeket, akik korábban kapcsolatban voltak a fertőzött tanulóval. A 
biztonsági intézkedésekről az iskola vezetősége tanácskozást folytat a OKI területi 
egységének munkatársaival. (Amennyiben az iskola vezetősége előbb értesül a covid-
19 fertőzésről, erről értesíti a OKI területi egységét).  

Azon iskolai helyiségek, amelyekben a fertőzött személy tartózkodott, alapos 
szellőztetésben, fertőtlenítésben részesül, különösen azok a felületek, amelyeket a 
fertőzött személy megérintett (asztalok, csapok, kilincsek...). 

 
 

NAPKÖZI ÉS REGGELI FELÜGYELET 

A napközi két csoportban folyik. Az első csoportban az 1. és 2. osztályosok vannak. 
Osztályok szerinti csoportokban ülnek betartva a 2 m-es egymásközti távolságot. a 
második csoportban a 3. osztályos tanulók vannak. A tanulók a törzstantermükben 
maradnak. 

A napközis tanárok ügyelnek arra, hogy a játszótéren sem keverednek a csoportok. 

Amennyiben a körülmények lehetővé teszik, a tanulók 14 óra után tartózkodjanak a 
szabadban. 

A reggeli felügyelet a 2-es tanteremben folyik. A reggeli felügyelet után a tanár 
fertőtleníti az asztalokat és kiszellőztet. 

A 2. és 3. osztályosok felügyelete reggel 7.00-tól folyik a folyosón. A felügyelő tanár az 
érkező tanulót ellátja védőmaszkkal. A tanulók az arcukra helyezik a maszkot, 
megmossák a kezüket, majd a tanteremben várakoznak a tanítás kezdetére.  
 
 

ISKOLAKÖNYVTÁR 

Az iskolakönyvtár a vírus terjedésének meggátolásáról szóló egészségügyi-biztonsági 
szabályok alapján működik. A könyvtár látogatása tanítás közben tanári kísérettel 
lehetséges, a tanár és a könyvtárosok előzetes egyeztetése alapján. A kikölcsönzött 
anyagot is ekképpen lehet visszavinni. 
 
 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGI NAPOK 

E modell keretében a tanulmányi kirándulások és tevékenységi napok kivitelezése a 
helyzettől függnek. A tevékenységi napokon lehetővé kell tenni a tanulói csoportok 
elkülönítését. A tevékenységi napok az iskolában zajlanak. 
 
 
EGYÉNI ÉS CSOPORTOS SEGÍTSÉG/ 

KIEGÉSZÍTŐ SZAKMAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Az egyéni és csoportos segítség/kiegészítő szakmai segítségnyújtás a vírus 
terjedésének meggátolásáról szóló egészségügyi-biztonsági szabályok alapján működik 
(csak azonos tagozatból származó tanulók, felnőtt személykísérete, megfelelő 
egymásközti távolság, ill. védőmaszk viselése).  



 
FOGADÓÓRÁK ÉS SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 
A fogadóórák és szülői értekezletek távolléti formában, illetve telefonon, vagy 
valamilyen világhálós platform által történnek. Csak kivételes esetekben folyhatnak az 
iskolában a vírus terjedésének meggátolásáról szóló egészségügyi-biztonsági szabályok 
szigorú betartása mellett. Az iskola munkatársai is ekképpen folytassák a 
megbeszéléseket, gyűléseket. Az egy helyiségben folytatott megbeszéléseken a 
résztvevők tartsák tiszteletben az egészségbiztonsági előírásokat, az előírt egymás 
közti távolságot és viseljenek védőmaszkot. 
 
 
A JÁTSZÓTÉR HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

A mászókákat és játszóeszközöket egyszerre csak azonos tagozatú gyerekek vehetik 
igénybe. A csoportok cserélése során a játszásra használt felületek alapos 
fertütlenítésen esnek át. Ha az udvaron több csoport tartózkodik, a játszótér 
használatát előzetesen kialakított sorrend szerint használhatják.  
 
Az igazgatónő a beosztottjaival ismertette a fertőzésmegelősésről szóló 
intézkedéseket: 

2020.8.28. – tanári kar, 

2020.8.28. – technikai munkatársak.  
 
 
 
 
          Sabo Tatjana  
          igazgatónő 


