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JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERVÉHEZ 

 

A járványügyi helyzet változása, és a közben megkapott hatósági utasítások, valamint a 2020. 

szeptember 21-én hatályba lépő 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet és ajánlások alapján a 

következő módosítások bevezetésére kerül sor: 

 Az iskola épületébe a dolgozókon és a diákokon kívül, csak a szükséges javítási, 

karbantartási munkát végző és jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező 

személyek léphetnek be maszkban és kézfertőtlenítés után. Az iskola igazgatóját, vagy az 

őt helyettesítő személyt erről értesíteni kell. Az iskola épületét a reggeli beérkezés után 

zárjuk, és csak a portaszolgálat használatával lehet belépni. 8 óra után a belépéshez a 

kaputelefont kell használni.  

Felelős: porta, ügyeletes tanárok 

 Szeptember 23-tól próbajelleggel, október 1-től kötelező jelleggel hőmérséklet mérés lesz 

a beléptetéskor a diákok és a dolgozók számára. Ha valakinél a mért hőmérséklet 

meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, és ezt az ismételt mérés 

is igazolja, akkor nem léphet az iskolába. Az ügyeletes tanár jelzi az érintettek és azok 

háziorvosának nevét az iskolavezetéssel, hogy a további intézkedéseket megtehesse. Ha az 

érintett egy tanuló, akkor a szülővel történő egyeztetés után otthonába köteles távozni. A 

beléptetés és az ellenőrzés zavartalansága érdekében 7 és 7:30 között a főbejáraton a portai 

szolgálat ellenőrzése után, 7:30 és 8:00 között a főbejáraton és a tornaterem felől is be lehet 

lépni. A főbejáratnál a kapuügyeletes a hőmérsékletet, a földszinti ügyeletes a 

távolságtartást ellenőrzi, a hátsó bejáratnál a büfénél ügyeletes végzi a hőmérséklet mérését. 

A beléptetést megadott rendben az iskolavezetés ellenőrzi.  

Felelősek: ügyeletes tanárok, Mészáros Tünde egh.  

 Az iskolában mindenkinek (dolgozóknak és diákoknak) rendelkeznie kell maszkkal, és azt 

a jogszabályban meghatározott módon szabályosan viselni is kell. (Kivétel az ebédlő, és a 

szabad téren tartott rendezvények.) Aki nem rendelkezik maszkkal, az iskola területére nem 

léphet. Otthonába mehet érte, vagy a portán vásárolhat. Az ebből adódó hiányzások nem 

minősülnek igazolt hiányzásnak.   

Felelős: ügyeletesek 

 A templomi alkalmakon (áhítat, rendezvények) kötelező a maszkviselés.   

Felelősek: felügyelő tanárok 

 Váltóteremből saját terembe visszatérve kötelező fertőtlenítés/kézmosás. Erre az adott órát 

tartó pedagógus köteles a gyerekek figyelmét felhívni.  

Felelősek: szaktanárok 

 Újabb szenzoros kézfertőtlenítők kerülnek kihelyezése (tornaterem és informatika termek). 

Testnevelés és informatika órák elején és végén kötelező a kézfertőtlenítés.  

Felelősek: a szaktanárok 



 A szülőkkel való kapcsolattartás hivatalos formája ezután kizárólag telefonon, emailben 

vagy egyéb elektronikus csatornán lehetséges. A fenti változásokról a szülőket értesítjük. 

Felelős: osztályfőnökök 

 A digitális naplóban a hiányzókat napi szinten köteles mindenki vezetni. Adott nap 24 óráig 

a hiányzókat rögzíteni kell, hogy az esetleges kontaktkutatáskor az adatok rendelkezésre 

álljanak. 

Felelős: szaktanárok, Hortobágyiné Csizmadia Edina igh. 

 

 A testnevelés órák megtartásának részletes szabályait az alábbiakban foglaljuk össze: 

 

A Szabályzat alapjául szolgáló dokumentumok: 

 Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről (EMMI) 

 EMMI intézkedési terv módosítása 

 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium járványügyi intézkedési terve 

 MDSZ (Magyar Diáksport Szövetség) iránymutatásai és ajánlásai testnevelés órákra és 

sportrendezvényekre 

Kutatások igazolták, hogy a járvány első hulláma alatti digitális oktatás során a diákok 

nagyrészének fizikai aktivitása vészesen lecsökkent. Ez hosszabb távon hátrányos 

következményekkel járhat fizikai és szellemi fejlődésükre. Éppen ezért nem szabad 

lemondanunk a testnevelés órák megtartásáról. Célunk, hogy a testnevelés órák alatti 

kockázatot minimalizáljuk, a lehető legnagyobb biztonságra törekedjünk. 

Az MDSZ által javasolt irányelvek intézményi megvalósítása: 

1. A szabadtéri infrastruktúra maximális kihasználása. 

Amíg az időjárás lehetővé teszi, a testnevelés órákat a szabadban tartjuk, beleértve ebbe a késő 

őszi időszakot is, megfelelő öltözetben. Erre felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a tanuló 

megfelelő öltözettel készüljön a testnevelés órákra. 

2. A tanulók közötti távolság, a testi távolságtartás biztosítása, amely fizikailag aktív 

tevékenység esetében legalább 3 méter, illetve tanulónként legalább 6 m2. 

Ezt az alapelvet az óra minden pillanatában biztosítani nem lehet, de folyamatosan törekedni 

kell rá. 

Különös figyelmet kell fordítani az öltöző használatra. Az órák váltásakor az öltöző csoportok 

nem keveredhetnek. Ennek felügyeletét a testnevelők végzik. A torlódás elkerülése érdekében 

az órák hosszát szükség esetén kevéssel csökkenteni kell. 

Rossz idő esetén, ha a folyosón tartózkodó csoport esetében nem biztosítható a megfelelő 

távolság, akkor a csoport szabadtéri sétát tesz. Ennek beosztását a testnevelők szervezik meg 

egymás között. Amennyiben az időjárás ezt lehetetlenné teszi, végső esetben a szabad 

tantermek függvényében tantermi (elméleti) óra tartására kerülhet sor. 

3. A testi kontaktus elkerülése. 



A testnevelés órák jellegéből adódóan ez teljes mértékben nyilván nem érhető el. A tanórák 

folyamán törekedni kell az egyenkénti foglalkoztatásra és a távolság tartását biztosító 

feladatokra, játékokra. A tananyag átstrukturálásakor fókuszálni kell azokra a mozgásformákra, 

amelyek egyénileg vagy párokban megvalósíthatók. Ehhez az MDSZ által kiadott szakmai 

javaslatok segítségül szolgálhatnak. 

4. A zárt helyiségek folyamatos szellőztetésének, légcseréjének biztosítása. 

Két csoport között a tornatermet és az öltözőt szellőztessük ki, ha az időjárás engedi, folyamatos 

szellőztetést biztosítsunk. 

5. A kéz rendszeres mosásának és fertőtlenítésének biztosítása. 

A testnevelés óra elején és végén minden tanuló kötelezően kézfertőtlenítést végez, a 

tornateremben felszerelt fertőtlenítő eszközzel, amit a testnevelők ellenőriznek. 

6. A használt eszközök és infrastruktúra tisztaságának és fertőtlenítésének 

biztosítása. 

A testnevelés órán használt kézi eszközöket (pl. labda) az óra végén történő leadáskor minden 

esetben fertőtleníteni kell. Ehhez a tornateremben rendelkezésre áll fertőtlenítőszer. Ha elfogy, 

a gazdasági irodán lehet újat igényelni. Az eszközök fertőtlenítésébe a felmentett tanulók 

bevonhatók  megfelelő biztonsági eszközök (maszk és kesztyű) használatával. A tornateremben 

a tornapadok és kondicionáló eszközök napi fertőtlenítését a takarítószemélyzet végzi. 

7. A maszkhasználat nagy intenzitású mozgások közben tilos. 

Délutáni testnevelés foglalkozások 

Mivel azok a tanulók, akik nem igazolt sportolók, ezeken a foglalkozásokon teljesítik a 

számukra törvényileg előírt heti 5 testnevelés órát, számukra ez órarendi órának minősül. Így 

azon a részvétel kötelező, a hiányzást a többi tanórához hasonlóan igazolni kell. 

Azoktól a tanulóktól, akik az úszást választották, szülői hozzájárulást kérünk. Ha nem vállalják 

az uszodai foglalkozást, akkor a szabad helyek függvényében másik csoportot kell választaniuk. 

Diákolimpiai versenyeken való részvétel 

Amíg lehetőség nyílik rá, szeretnénk részt venni a Diákolimpiai versenyeken. Ezeken a tanulók 

részvétele önkéntes, és a szülő hozzájárulásával történhet. A versenyek során az MDSZ által 

kiadott, rendezvényekre vonatkozó szabályok mindenkire kötelezően vonatkoznak. 

Az esetleges digitális tanrendre történő átállás során a testnevelés órákra a MDSZ vonatkozó 

ajánlásait alkalmazzuk. 

Szarvas, 2020. szeptember 21. 

Kitajkáné Szántai Mária 

igazgató 


