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Az iskola munkarendje járványhelyzetben 

 

Tanévkezdést megelőző takarítói feladatok 
 

Az EMMI helyettes államtitkára Kisfaludy László úr VIII/5305-1/2020/KOHAT 

iktatószámú intézkedési terve alapján a tanévet megelőzően a nagytakarítás 

során többek között a következő munkák elvégzése szükséges:  

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás 

során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás kiterjesztése az alábbiakra:  

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, 

egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;  

- játékok, sporteszközök tisztítására;  

- radiátorok, csövek lemosására;  

- ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

- képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

- pókhálók eltávolítására. 

 

Takarítói feladatok 

 

A napi feladatokon túli teendők 

 

- A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus 

inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény 

tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a 

folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő 

takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel 

gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, 

ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai 

eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók 

csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható 

falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.  

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a 

gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.  



- Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében 

kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, 

fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik 

minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre 

is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében 

lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

- A reggeli és napi takarításon kívül a szünetek ideje alatt miden 

takarító fertőtlenítő kendővel letörli a hozzá tartozó termekben a 

padok tetejét és a tanári asztalt. Minden takarító a saját területén 

található kilincseket a mellékhelyiségek és folyosók feltakarítása után 

a tanítási órák alatt fertőtleníti. 

- A takarítók a mosdókat minden egyes szünet után fertőtlenítik, 

felmossák. 

- Az ötödik óra után minden szemetest kiürítenek. 

 

 

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend 

 

Kisfaludy László helyettes államtitkár úr VIII/5305-1/2020/KOHAT 

iktatószámú intézkedési terve a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend 

alapján: 

 

- A nevelési oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket 

nem mutató tanuló látogathatja. 

- A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de 

nem kötelező. 

- A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló 

tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. 

Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket 

lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság 

nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső 

tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró 

maszk viselése. 

- A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a 

tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. 

- A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren 

megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust 

igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor 

ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell 

végezni. 



- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, 

illetve az öltözőkben, ezért a testnevelésórák előtti és utáni öltözésnél 

tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben 

történő csoportosulás. 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok 

betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően 

szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell 

biztosítani a személyes tisztaságot. 

- A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók 

részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást 

kapnak. A gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett köhögési 

etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd 

a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, 

esetleg kézfertőtlenítés. 

- Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében 

kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, 

fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik 

minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre 

is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében 

lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

- Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek 

alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

- Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, csoportok 

keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság 

betartható legyen. 

 

 

Ebédlői külön feladatok 

 

- A meglévő takarításokon kívül: 

- Reggeli után minden tanulócsoportot követően az asztalok fertőtlenítő 

lemosása. 

- Ebédnél a tanulócsoportok váltásakor (beosztott rend szerint) az 

asztalok fertőtlenítő lemosása.  

 

Beosztott ebédeltetési rend 

 

        11:45  1.a, 1.b 

        12:15  2.a, 2.b 

        12:45  3.a, 3.b + felsős menza 

       13:15  4.a, 4.b 

        13:45  felsős menza, 6-8. napközi 

   14:10  5. osztályos napközi 



Érkezés, hiányzás igazolása, maszk viselése 

 

- Az iskola épületében - a tantermek, tanári szoba, irodák, szertárak 

kivételével - mindenhol kötelező a maszk viselése 

-  Az első osztályos szülők csak az első teljes szeptemberi hét végéig 

kísérhetik fel gyermekeiket a tantermekbe, ezt követően a földszinten 

kell elbúcsúzni a kislányoktól vagy kisfiúktól  

- Kérem a kedves Szülőket, hogy amennyiben lehetséges, törekedjenek 

reggelente a gyermekektől az iskola kapujában való elbúcsúzásra  

- A KRÉTA rendszerben a tanulói hiányzást pontosan, napra készen 

kell vezetni, hogy az esetleges megbetegedés esetén a 

kontaktfelderítés követhető legyen  

- Bármilyen tanulói betegség esetén kizárólag orvosi igazolást fogadunk 

el  

- A gyermek jelenlétéhez kötött külső hivatalos ügyintézést kérjük, 

hogy a szülő előre, írásban jelezze az osztályfőnöknek, ez esetben az 

Ő igazolása is elfogadható  

- A földszinten a főlépcsőtől a tornaterem felé vezető folyosóra, 

amennyiben lehetséges, kérem, ne menjenek be a szülők. 

 
 

Napközis csoportok délutáni hazamenetele 

 

 15:45  1.a, 1.b osztályok 

 15:55         2.a, 2.b osztályok 

 16:00  6-8. évfolyamos napközi 

      16:05  3.a, 3.b osztályok 

     16:15  4.a, 4.b osztályok 

      16:20  5. osztályos napközi 

 

- Az iskola előterében az adott időpontokban csak a fent megjelölt 

osztályok tanulóihoz tartozó szülők jöhetnek be. 

- A gyermek átvételét követően az iskola épületét azonnal el kell 

hagyni. Magasabb évfolyamra járó testvér esetén is érvényes a kiadott 

menetrend, az épületben a várakozás nem lehetséges, a táblázatban 

megadott időpontban jöhetnek vissza a nagyobb testvérért. 

- 15:45-től 16:20-ig szünetel az ügyeletes tanuló által a diákok lehívása 

a napközis csoportokból. 



- Ha egy tanulóért nem jöttek a megadott időpontban, visszamegy az 

ügyeletre, és az előző pont alapján, csak 16:20 után lehet lehívni. 

 

 

 

Budapest, 2020. október 8. 

 

 

Homolay Károly 

igazgató 

 


