
FELKÉSZÜLÉS A TANÉVRE 

Az intézmény valamennyi dolgozója köteles betartani az EMMI által kiadott Intézkedési tervet 

(Hatályos: 6. verzió, 2022. április), mely az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható 

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek ). 

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium elkészítette az iskola járványügyi protokollját, mely a 2022-

2023-as tanév munkatervének mellékletét képezi. 

 

Feladatok megosztása 

A járványügyi helyzettel kapcsolatos döntések meghozatala, ellenőrzések, kapcsolattartás a 

fenntartóval és a hatóságokkal: Kitajkáné Szántai Mária igazgató 

A járványügyi helyzettel kapcsolatos információk követése, a napi feladatok elvégzése: Sonkoly Edit 

iskolatitkár. 

A digitális oktatással kapcsolatos feladatok elvégzése: Hortobágyiné Csizmadia Edina 

igazgatóhelyettes 

Az intézmény takarításával kapcsolatos feladatok: Valastyán Anikó gazdaságvezető 

 

Az információkat az alábbi forrásokon keresztül követjük: 

 Oktatási Hivatal/Covid 19 

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19 ) 

 A koronavirus.gov.hu kormányzati oldal (https://koronavirus.gov.hu/ ) 

 Az Adafor rendszer 

 Fenntartói utasítások 

 

Az intézmény felkészülése a tanévre az előírások szerint megtörtént. 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19
https://koronavirus.gov.hu/


Járványhullám idején az alábbi eljárásrend szerint szervezzük meg az oktatást 

 

1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK 

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes 

dolgozó vegyen részt. Amennyiben valaki tüneteket észlel, háziorvosánál jelentkezik, ezzel 

egyidejűleg értesíti az iskolát, ahol az NNK aktuális eljárásrendje alapján megtörténnek az 

intézkedések.  

Felelős: Kitajkáné Szántai Mária ig. 

 

Az intézményt csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Tanév elején az 

első szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket erről, továbbá az EMMI által kiadott Intézkedési terv 

részleteiről. 

Amennyiben gyermeküknél a szülő tüneteket észlel, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.  

 

Tanulók számára a tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók az általuk 

használt maszkról saját maguk gondoskodnak. A dolgozók számára a maszk viselése lehetséges 

abban az esetben, ha munkavégzésében az nem akadályozza. Igény esetén maszkot és gumikesztyűt 

a dolgozók a titkárságon tudnak igényelni. 

 

Igyekszünk mindent megtenni az intézményi csoportosulások megelőzése érdekében a tanév 

folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Ennek érdekében 

megerősített ügyeletet tartunk.  

Felelős: Kitajkáné Szántai Mária ig. 

 

Ügyeletesek feladatai a járványügyi helyzettel kapcsolatban: 

Folyosó ügyeletesek: távolságtartás, szellőztetés ellenőrzése 

Bejárati ügyelet: belépők fertőtlenítésének ellenőrzése, intézmény előtti csoportosulások ellenőrzése 

Ebéd ügyelet (2 fő): sorban állók távolságtartása, kézmosás, elhelyezkedés az ebédlőben, ebédelési 

beosztás betartása 

Felelősök: ügyeletesek 

 

Az osztályok a szaktantermi és az összevont csoportokban zajló órák kivételével lehetőleg a saját 

tantermükben kerülnek elhelyezésre, amire az órarend elkészítésekor külön figyelmet fordítunk.  

Felelős: Hortobágyiné Csizmadia Edina igh. 

 



A csengetési rend változatlan marad az oktatás megszervezhetősége érdekében. Bizonyos esetekben 

az 5. és 6. órák kezdési időpontja változik az ebéd megszervezése miatt. Ezt igazgatói döntés 

határozza meg, ettől eltérni nem lehet. A szünetekben a közösségi terekben a védőtávolság betartása 

nehézen megvalósítható, amire felhívjuk a szülők figyelmét, és javasoljuk a tanulóknak maszk 

használatát. A tanulók figyelmét felhívjuk, hogy a szünetet jó idő esetén a belső udvaron célszerű 

eltölteni.  

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. Erre a 

tanulók figyelmét feliratokkal hívjuk fel, és az ügyeletes tanár, valamint a testnevelők igyekeznek 

annak betartására ösztönözni a tanulókat. 

Felelős: ügyeletes tanárok, testnevelő tanárok 

Kiscsoportos órákon, ahol lehetséges, a tanulók külön padban ülnek a távolságtartás miatt. 

Ha az időjárás és a tananyag engedi, a testnevelés órákat szabad téren kell tartani.  

Felelős: szaktanárok 

 

A 2022-2023-as tanévben az utazások és kirándulások szervezésekor az aktuális járványügyi 

helyzetre tekintettel kell lenni. Minden kirándulás előtt az ehhez előírt nyomtatvány leadása kötelező. 

Több napos kirándulás csak a szülők két hétnél nem régebbi támogató nyilatkozatával szervezhetők. 

Ezeket a szervező tanár az utazás előtt bemutatja. 

Felelős: Hortobágyiné Csizmadia Edina igh., szervező tanárok 

 

A tanév során esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény 

megszervezése során törekszünk az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartására 

valamint a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontására és a résztvevők körének 

korlátozására. Az áhítatokat időjárás függvényében a templomban vagy az ebédlőben tartjuk, 

egyidejűleg egy évfolyam személyes jelenlétével, amit a többi tanuló élőben követ az iskola zárt 

rendszerű hálózatán keresztül. 

Felelős: Hortobágyiné Csizmadia Edina igh. 

 

A szülői értekezleteket és fogadóórákat a hagyományos rendszerben megrendezzük. A szülői 

értekezlet után az értekezleten elhangzottak kivonatát elektronikus úton is eljuttatjuk a szülőkhöz. 

(Mozanapló, szülői Facebook csoport) Ezeket a csatornákat folyamatosan használjuk a szülők 

tájékoztatására. Egyéni kérés esetén az osztályfőnök személyre szóló információt ad telefonon vagy 

emailben. 

Felelős: osztályfőnök 

 

  



2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe érkezéskor, 

étkezések előtt minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét. Erre figyelmeztető 

táblák segítségével hívjuk fel a tanulók figyelmét, amelyeket az iskola több pontján kifüggesztettünk. 

A gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás, amelyre a tantermekben van 

lehetőségük. A szappant az iskola biztosítja, a papírtörlők rendszeres pótlásában kérjük az osztályok 

segítségét.  

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, és papírtörlőt, illetve 

kézszárító használatát.  

Felelős: Valastyán Anikó gazdv. 

 

 

A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény 

tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére. (termekben, a folyosókon és a szociális 

helységekben) A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett 

felületekre. Ezeket lehetőség szerint napközben is igyekszünk többször tisztítani. A napi takarítás 

részét képezi a helyiségek alapos szellőztetése. A takarítás zavartalan elvégzése érdekében a 

tantermekben a fogasokon és a padokban tanítás után semmi nem maradhat. Ezt alkalomszerűen az 

osztályfőnökök, napi rendszerességgel a takarító munkatársak ellenőrzik. 

Felelős: Valastyán Anikó gazdv. 

 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében tanórák közötti szünetekben a 

tanteremben szellőztetni kell. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint a tanórák 

alatt nyitva kell tartani.  

Felelős: ügyeletes tanárok 

 

 

3. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek 

tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok 

megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.  

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő 

hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől 

védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak 

gyermekek általi tapogatásának elkerülése.  

Az étkeztetést végző személyzet számára a konyha üzemeltetőjének vírusölő hatású, alkoholos 

kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. 



Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza 

és betegség gyanúja esetén intézkedjen.  

Felelős: a konyha üzemeltetője 

 

Ezen intézkedések betartása érdekében együttműködünk a konyhát üzemeltető Gyermekélelmezési 

Nonprofit Kft-vel. 

Felelős: Valastyán Anikó gazdv. 

 

Az étkezésekre két nagyszünetben kerül sor, amihez beosztás készül. Minden osztály szigorúan csak 

a számára kijelölt időszakban étkezhet. Az étkezési idő növelése, és a csoportosulás csökkentése 

érdekében, a járványügyi helyzettől függően lehetőség van az 5. óra csúsztatott megtartására, vagy 3-

4. és 4-5. dupla óra összevont megtartására. Ezeket az órákat az iskolavezetés határozza meg, és a 

módosított időpontok minden érintett számára kötelezőek. A felügyelő tanárok ellenőrzik a várakozás 

ideje alatt a távolságtartást, az étkezés előtti kézmosást, és azt, hogy étkezéskor az osztályok lehetőleg 

elkülönülten helyezkedjenek el. Szorgalmazzuk a saját evőeszközök használatát, amit a diákoknak 

két étkezés között maguknál kell tartaniuk, tehát az osztályteremben nem tárolható. A két nagy szünet 

között az iskola alkalmazottja az ebédlői asztalokat fertőtleníti. 

Felelős: ügyeletes tanárok 

 

Az iskolai büfé üzemeltetését szerződéssel a Szarvasi Kenyér Kft végzi. Az egészségügyi szabályok 

betartásáért az üzemeltető felel. A büfé előtt az üzemeltető köteles kézfertőtlenítőt kihelyezni. A 

távolságtartás segítése céljából a büfé előtti folyosórészen jelzéseket helyezünk el. A sorban állók 

távolságtartásának ellenőrzését a földszinten ügyeletes tanár végzi.  

Felelős: ügyeletes tanárok 

 

  

4. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI  

Az iskolai szűrővizsgálatokat és az iskola-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatokat 

megszervezzük.  

A személyes találkozást igénylő teendők esetében megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos 

időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell. 

Lehetőség szerint a szűrővizsgálatok az iskolában, az arra fenntartott helyiségben zajlanak. 

Amennyiben az iskolán belül történik a vizsgálat, azt kiscsoportokban szervezzük, és a helyszínen 

folyamatos fertőtlenítést végzünk. 

Felelős: Sonkoly Edit iskilatitkár 

  



5. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  

Járványhelyzetben 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, 

esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Ennek a lehetőségnek az igénybevételéhez az 

erről szóló igazolás bemutatása szükséges. 

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

előírt karantén időszakára. Az erről szóló határozatot be kell mutatni. 

Egyéb hiányzások esetében a házirendben meghatározott szabályok érvényesek. 

Felelős: osztályfőnökök 

 

A fenti okokból igazoltan hiányzó tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

Felelős: szaktanárok 

 

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az 

érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A tünetek ellenőrzéséhez érintésmentes 

hőmérő a portán és a titkárságon kerül elhelyezésre. Az elkülönítésre a V3 teremben kerül sor. 

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

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

 

7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNY ESETÉBEN 

Amennyiben az intézményben egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a 

járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül. Ha a beteg tünetei megszűntek, és a 

tünetek kezdete után 7 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó, közösségbe engedhető. Amennyiben a 

COVID-19 fertőzött az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek 

kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az 

elkülönítés feloldható. Ha tünetmentes volt a fertőzött személy, az elkülönítését a pozitív PCR vagy 

antigén gyorsteszt mintavételének napjától számított 7. napon lehet feloldani, de ha a tünetmentes 

fertőzött a fertőzést igazoló vizsgálat időpontjától számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, 

és annak negatív az eredménye, akkor már az 5. napon feloldható az elkülönítés. 

 

Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik azzal, 

hogy az érintett tanulóval szoros kontaktusba került, védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek 



személyesen vesznek részt az oktatásban, míg egyéb esetben 5 napra karanténba kerülnek a 

Járványügyi Eljárásrend szerint. Az otthon tartózkodó tanulók részére az intézmény gondoskodik az 

előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) 

megküldéséről. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az 

intézmény a rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosítja. 

 

8. FELKÉSZÜLÉS AZ ESETLEGES DIGITÁLIS OKTATÁSRA VALÓ ÁTÁLLÁSRA 

Az intézmény a digitális munkarendre folyamatosan felkészül. Ennek érdekében az alábbi 

intézkedéseket hozza: 

Az intézmény a G-Suit rendszer bevezetéséről döntött. Ennek keretében minden pedagógus és diák 

saját (vajdaevang.hu domain névhez tartozó) email címet kap, amelyen keresztül a kapcsolattartás 

biztonságos formában lehetséges. 

Ezen keresztül a Google Classroom használatával juttatja el minden pedagógus az online tananyagot 

a diákok számára.  

A rendszerhez való kapcsolódásra a diákok számára az első informatika órákon adunk lehetőséget. 

Felelős: Hortobágyiné Csizmadia Edina igh. 

Minden pedagógus 2022. szeptember 15-ig létrehozza az általa tanított csoportokat a Google 

Classroomban, és felveszi abba a tanulókat. Ha valamelyik tanulónál ez problémát jelent, jelzi az 

osztályfőnök felé. Célszerű ezeket a csoportokat a hagyományos munkarendben is alkalomszerűen 

használni, ami szükség esetén az átállást megkönnyítheti. 

Felelős: szaktanárok, Hortobágyiné Csizmadia Edina igh. 

 

A digitális munkarend bevezetése esetében felmérjük a pedagógusok és a diákok technikai igényeit a 

zavartalan tanulási folyamat érdekében. A szükséges eszközöket lehetőség szerint az iskola igyekszik 

beszerezni a pedagógusok számára, vagy az iskolai eszközöket ideiglenes használatra átadja. 

A rászoruló diákok esetén igyekszünk mindent elkövetni, hogy számukra is a szükséges eszközöket 

kölcsönözni tudjuk. 

Felelős: Kitajkáné Szántai Mária ig. 

 

A digitális oktatás során a pedagógusok munkáját folyamatos tanácsadással, szakmai 

segítségnyújtással igyekszünk ellátni. Ha valamely tanulónál tanulási vagy kapcsolattartási problémát 

érzékelünk, az iskola jelzéssel él a szülő felé a Mozanaplón keresztül. 

Felelős: Hortobágyiné Csizmadia Edina igh. 

 

A digitális oktatás során az alábbi alapelveket követjük: 

 Minden tantárgy esetében az órarendnek megfelelő rendszerességgel, az órarendi napokon 

kerül kijelölésre a tananyag. 



 A tananyag kijelölése során a rendszeresség, és nem mennyiség kerül előtérbe.  

 Tananyagot és egyéb üzenetet a tanulók számára 7 és 18 óra között továbbítunk. 

 A digitális oktatás során igyekszünk követni a tanmeneteket, de szükség esetén attól el lehet 

térni az oktatás speciális jellegének megfelelően. Igyekszünk előtérbe helyezni a kreatív, 

projekt jellegű feladatokat. 

 Az ellenőrzés változatos formáira törekszünk, elegendő időt biztosítva a tanulóknak. 

 Élő órák és konzultációk segítségével igyekszünk a tanulókat segíteni. Az élő órák arányát a 

tantárgyak jellegének megfelelően célszerű megválasztani. 

 Élő órát és ellenőrző tesztet csak az órarendi időpontban tartunk az ütközések elkerülése 

érdekében. 

 

Az intézkedési terv a 2022-2023-as tanévre érvényes. A járványügyi helyzet alapján szükség esetén 

módosítható. 

 

Szarvas, 2022. augusztus 31. 

 

 


