
A Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola járványügyi helyzettel kapcsolatos 

ELJÁRÁSRENDJE  TANULÓKNAK 

 

Az osztálytermen kívül a maszk viselése a zárt terekben (folyosó, mosdó, aula) kötelező.  

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, az öltözőkben, az ebédlőben, 

az iskolai büfénél. 

 Az iskolai tartózkodás alatt több alkalommal kell a kéz tisztítását elvégezni: 

- az intézménybe érkezéskor,  

- az illemhely használata után,  

- az étkezések előtt és után, 

- testnevelés óra előtt és után.  

A kézmosás és a kézfertőtlenítés helyes arányára az osztályfőnökök felhívják a figyelmet. 

 Kéztörlésre papírtörlőt használj! Használat közben törekedj arra, hogy ne pazarold a papírtörlőt! 

Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni! 

 Tanuld meg a köhögési etikettet! 

- papírzsebkendőt használj köhögéskor, tüsszentéskor, (beleköhögés, beletüsszentés) 

majd a használt zsebkendőt dob a kukába, és alaposan moss kezet, vagy fertőtlenítsd azt. 

 Nagyon kell figyelni arra, hogy akkor menj ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! Kerüljük a 

csoportosulást! 

 Kérjük, csak a tanuláshoz szükséges eszközeidet hozd el az iskolába!  

 Étkezéskor csak azt az evőeszközt, poharat, kenyeret, gyümölcsöt fogd meg, amit kiveszel. Amit 

megfogsz, azt ki is kell venni! 

 Igyekszünk azonos teremben tartani a tanórákat – kivéve a csoportbontásban tartott órákat. 

 Az ülésrend állandó, mindig ugyanarra a helyre ülj! 

 Ügyelj a kijelölt termed tisztaságára!  

 A tízórai és uzsonna elfogyasztásakor használj szalvétát, higiénikus tárolása érdekében, kérünk, 

hogy hozz magaddal zacskót vagy uzsonnás dobozt! 

 Folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges 

(amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak) az időjárás és a környező forgalom 

függvényében. 

 A terem elhagyásakor a megbízott tisztasági felelősök feladata az asztalok, székek, kilincsek 

fertőtlenítése.  

 Az udvari szünetek rendje: 

- 2. szünet: alsó tagozat (kötelező), 

- 3. szünet: felső tagozat (kötelező), 

- 4. szünet: alsó tagozat, 

- 5. szünet: felső tagozat. 



A Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola járványügyi helyzettel kapcsolatos 

ELJÁRÁSRENDJE PEDAGÓGUSOKNAK ÉS ISKOLAI DOLGOZÓKNAK 

 
 Az iskolai tartózkodás alatt több alkalommal kell a kéz tisztítását elvégezni, különös tekintettel az 

intézménybe érkezéskor. 

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

dolgozó vehet részt. Amennyiben felnőtt dolgozó az alábbi tüneteket észleli magán: láz, gyengeség, 

izom- és izületi fájdalom, köhögés, fulladás, rosszullét,  úgy maszkban és kesztyűben azonnal el kell 

hagynia az intézményt (lehetőleg ne tömegközlekedési eszközzel). Ezután köteles a házi orvosánál  

jelentkezni, és állapotáról  az intézményünk felé tájékoztatást adni. A közösségbe visszatérni csak 

orvosi igazolással lehet.  

 A tanítási órákon, foglalkozásokon, a tanári szobában a maszk viselése lehetséges, de nem 

kötelező. 

 A folyosókon, közösségi tereken a maszk használata minden pedagógus, és minden működtetésben 

részt vevő dolgozó számára kötelező. 

 Az ülésrend az összes tanórán, a napköziben, a tanulószobán állandó legyen! 

 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 az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni 

öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. 

Amennyiben a teremrend lehetővé teszi, akkor az alsós tanulók a tantermükben öltöznek. Az 1-2. 

évfolyam koedukáltan, a 3-4. évfolyam nemek szerinti megosztásban külön-külön. 

 Tanórákon, tanórákon kívüli foglalkozásokon az intézmény területén énekelni nem szabad.  

 Folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges 

(amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), az időjárás és környező forgalom 

függvényében. 

 A tízórai és az uzsonna kiosztása minden befizetett tanuló számára az előzőleg órát tartó pedagógus 

feladata (kesztyűben). Az a tanuló aki nem kéri, a magával hozott uzsonnás dobozba vagy zacskóba tegye, 

rakja a táskájába. Ne legyen maradék! 

 Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása 

lehetséges, de megfontolandó.  

 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket (csak az újonnan belépő osztályfőnök 

esetében lesz ilyen)  a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolságtartás). Az 

időpontokat a honlapon és a Kréta felületen tesszük közzé. 

 Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat 

(kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata)! 

 Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne 

csoportosuljanak. 

 Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!  

 Amennyiben pedagógus, vagy az iskola bármely dolgozója a tanulókon betegségre utaló jeleket 

fedez fel,  



 Hétfő, szerda és pénteki napokon az orvosi szobába kíséri a gyermeket, akit lehetőség 

szerint az iskolai védőnő vagy az iskolaorvos megvizsgál, értesíti a szüleit és a kis 

tornaterem melletti elkülönítőbe (szertár) kíséri. Az esetet azonnal jelenti a vezetőségnek. 

 Keddi és csütörtöki napon, illetve ha a védőnő vagy az iskolaorvos más, munkakörébe 

tartozó feladatvégzés miatt nem elérhető, a pedagógus lekíséri a gyermeket az orvosi 

szobába, melynek kulcsát a portástól kéri el. Gumikesztyűt húz, megméri a tanuló lázát, 

majd a fentebb említett elkülönítő helyiségbe kíséri és értesíti a szülőket. Az esetet azonnal 

jelenti a vezetőségnek. A gyermekre a szülők megérkezéséig a pedagógiai asszisztens ügyel 

a megfelelő védőfelszerelésben (kesztyű, maszk). 

 A vezetőség elérhetőségei a portán, a titkárságon és az iskola honlapján megtalálhatók.  

 

 

 

 


