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1,1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárótag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuIó !átogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A szülők, amennyiben gyermekÜknél tüneteket
észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő
köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy ĺgazolt fertőzés van.

1.2 SzÜlők az iskola épÜletébe nem léphetnek be, gyermekeĺket a bejárat előtt Várják! Kérjük, hogy
Ügyeiket, kéréseiket telefonon vagy e-mailben próbálják intézni! Ha valakĺnek a titkárságon
halaszthatatlan dolga akad, akkor időpontegyeztetéssel, csak maszkban léphet az épületbe.

Telefon: 06/33/ 508-160
e-mail: bozokviskola2020@smail.com

1'3 Feladat a csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind
az intézmény épülete előtt. Ezért a reggeli csoportosulást megelőzendő

t. Beléptetés:

A tanulók az udvarra érkeznek, csak az első osztályos tanulókat kísérhetik be az
udvarra, illetve azajtóig a szi.jlők.

A tanulók az udvarĺ ajtón lépnek be az iskola épÜletébe az alábbiak szerint:
o aula ajtón: 3. osztály és a felső tagozat
o ,,Ballagó" ajtón: L-2. és 4. osztály

A belépéskor a bejáratban mindenki fertőtleníti a kezét'

Az alsó tagozat tantermeiben a tanító nénik 7:00 órától várják a tanulókat, a felső
tagozatosok 7:00 órától elfoglalhatják helyüket tantermükben, a folyosón Ĺigyeletes
nevelő tartózkodik.

2. Kiléptetés
A tanulók a Dózsa György utcai kijáraton hagyják el az iskolát. A szülők az iskola előtt
várhatják gyermekÜket. Tanítás és ebéd után, illetőleg a napkcizi otthon munkája alatt
kizárólaga pedagógusokkal történt egyeztetés szerint, az alábbi idősávokban vihetik el

''"l" 

ľľ J,"ił szükség szerint

Kérjük, hogy a várakoző szülők az iskola előtt tartsák a kijelölt haladási irányt és a
védőtávolságotl

L.4 M indenkinek figyelnie ke!l a távolságtartási szabályok beta rtására !



l.s A tanításĺ órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

1.6 A kozösségi terekben e8yszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen
a L,5 méteres védőtávolság.Ezértaz aulát egyszerre csak egy osztály/csoport használhatja, minden
osztály/csoport után fertőtlenítés szükséges. A közosségĺ terekben maszk használata nem
kötelező, de ajánlott. A járványÜgyi helyzet változásának függvényében az ajánlás változhat. A
szülők gondoskodnak arról, hogy sztikség esetén maszk a tanulók rendelkezésére álljon.

1.7 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését elkerüljük'

o A tanulók csak a saját osztályukban tartózkodhatnak, szĺ'inetekben sem lehet átjárás egyik
terembőla másikba.

. szűkítjÜk a szaktantermi oktatást, a csoportbontások alkalmával hagyják el osztályukat a

tanulók. Mĺnden osztály/csoport után fertőtlenítés szükséges.
o Azok a tanulók, akik nem igényeltek napközĺ otthont, vagy a tanulószobát az utolsó óra és

étkezés után hazamennek. Számukra egyéb Ügyeletet nem tudunk biztosítani.

].,8 A testnevelésórákat azidőjárás függvényében szabad téren kell megtartani.

o Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez
mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell
végeznĺ.

. A sportcsarnokban tanulók mindig ugyanazt az oltözőt használják:
o beosztás: alsó/felső tagozat; tilj/lány
o a csoportok után fertőtlenítés szÍikséges

1'9 A tanulók az első szünetben étkezenek, a többi szünetet az udvaron, a szabad levegőn töltik. Az
udvaron biztosítható a távolságtartás, és a csoportosulások elkerülése. Rossz idő esetén a tanulók a

tanteremben maradhatnak, a kcizösségi tereket a napi beosztás szerint vehetik igénybe, Egy időben
az emeleten, az alsó szinti folyosón, és az aulában is egy-egy osztály tartózkodhat.

1.10 A tanévre tervezett rendezvények megtartását illetően az aktuális járványügyi helyzet, és az
operatív Törzs ajánlása lesz a meghatározó.

1.].1 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban' Ezért az alsó szinti
mosdókat csak alsós tanuIók használhatják, egyszerre négy tanuló tartózkodhat bent, a többiek
klnt várakoznak; az emeleti mosdókat csak a felsősök használhatják, egy mosdóban egyszerre 3 fő
tartózkodhat, a tiibbiek kint várakoznak.

1''72 A szÜlők, pedagógusok kapcsolattartása telefonon, e-mailben, egyéb online formákban
lehetséges' Vonatkozik ez a szúlői értekezletekre, fogadóórákra is. Kivételt képeznek a szabadtéren
megrendezhető találkozások.

1.13 Az első félévre nem tervezünk tanulmányi kirándulást.

2' HlGlÉNÉs SZABÁLYoK BETARTÁSA

2.l-Az intézményben vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az osztálytermekben és szociális
helyiségekben szappanos kézmosásra van lehetőség' A szociálĺs helyiségekben kézszárító áll a tanulók
rendelkezésére.



l.2 A szocĺális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Kéztorlésre a
\ézszárítók ha sz ná l h ató k.

].3 Kiemelt fĺgyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása' Az egyes tevékenységeket
hegelőzően és azokat kcivetően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell
biztosítani a személyes tisztaságot. (A tanuló használhatja saját tisztasági felszerelését!)

2.4 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók az első tanítási napon, azt kovetően
Íolyamatosan részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A
8yermekeknek ismerjék az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tlisszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg
łézfertőtlenítés szükséges. Kérjük, hogy naponta gondoskodjanak arró!, hogy a szükséges
nennyiségű papír zsebkendő gyermekük rendeIkezésére álljon!

2.5 Fokozott figyelmet kell fordítani a folyamatos, rendszeres, fokozott intenzitású természetes
sleIlőztetésre. A helyiségek ablakát időjárás és kornyező forgalom függvényében lehetőség szerint
nyitva kell tartani.

2.6 Az épületen beltili mozgáshoz is biztosĺtjuk a kézfertőtlenítőszerek rendelkezésre állását (bejárat,
porta, nevelői folyosó).

s. ÉrrrzrerÉsRe voruRrKozÓ szABÁLYoK

3.1 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására
vagy kézfe rtőtle n ítésére.

3.2 Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, csoportok keveredése lehetőség szerint
elkerülhető legyen, a tanulók szellősebb elhelyezése megvalósuljon. A tanulóknak az ebédlőben -
sorban állás esetén is - Ügyelni kell a védőtávolság betartására.
Ennek érdekében

o a tízórait és uzsonnát a tanulók a saját osztálytermükben fogyasztják el az első szünetben.
Kérjük, hogy a kulturált étkezés feltételeinek biztosításához szalvétát (az aszta!/pad
letakarásához is) biztosítsanak gyermekü k részére !

. az ebédeltetés az ebédeltetési rend alapján történik, melynek betartása mindenki számára
kötelező, mindenki csak a számára kijeIölt időpontban étkezhet. Egy csoportban csak 28
tanuló étkezhet (42 helyett), ezért az étkezési idő meghosszabbodhat.

3.3 Az étkezési díjakat az önkormányzat által klkĹiIdött sárga csekken ke!| befizetni.

4. TEENDCiK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

4.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észIeIhetők,
haladéktalanul el keIl őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az
érvényes eljárásrend szerint dĺjnt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő
értesítéséről is gondoskodnĺ kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg
telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján
járjanak el'

4'2 A beteg gyermek felÜgyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.



4.3 Amennyiben felmerÜl a CoVlD-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészÜltséggel
lendelkező egészségÜgyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a

lĺezelőorvos jogosult a CoVlD-19 fertőzésgyanújára vonatkozóan nyilatkoznĺ.

4'4 A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazo!ással térhet vissza, melyen szerepel, hogy
łiizösségbe mehet. Az intézmények az igazolást el ket! fogadnia, azt saját hatáskörben nem
bírálhatja felül.

4.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt
speciális eljárást, védelmet igényel, errőla kezelőorvosnak kelldöntenie. Errőla szülőtájékoztatja az
iskolát, hogy ennek alapján a szükséges intézkedések megtorténhessenek.

5. TANULÓl HlÁNYZÁSoK KEZELÉSE

5'1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akĺ a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről oruosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja,
esetleges hiányzását igazolt hĺányzásnak kell tekinteni. lgazolt hiányzásnak tekĺntendő továbbá, ha a

gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

5.2 Ezen icőszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

5.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály érvényes.

. A hiányzásról minden esetben orvosi igazolást kérünk, melyet a betegség után a szülő
azonnat feltölt az e-KRÉTł rendszerbe. (Technikai felszerelés hiányában a visszaérke ző tanuló,
rögtön az első óra előtt köteles odaadni tanítójának, osztályfőnökének az orvosi igazolást')
Amenny|ben a visszaérkezéskor a tanuló nem rendelkezik igazolással, nem jiihet be a

közösségbe.

o Sziilői igazolás csak előre ismert ok miatti klkérésre használható (ezt a hiányzást megelőzően
ezt jelezni kell!), betegség esetén nem tudjuk elfogadni!

6. EGÉszsÉGÜcvl szrupoNTBiL BlzToNsÁGos KoRNYEZET KlALAKírÁsł

6'1A tanév megkezdése előtt és a tanítási szünetekben (őszi szünet, téli szÜnet, tavaszi szÜnet) alapos,
mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell végezni az NKK ajánlásának fĺgyelembe vételével. A napi
fertőtlenítést, takarítást, és a heti nagytakarítást a takarítási utasítás alapján végzik ela takarítók.

6.2 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító-
és fertőtlenítő szereket, szappant és kézfertőtlenítő szereket a fenntartó biztosítja. A szÜkséges szerek
folyamatos bĺztosítása érdekében készletnyilvántartást vezetÜnk, amit hetente leadunk a

fennta rtónak.

7. oNLlNE PLATFoRMoK ELŐKÉSzĺTÉsE



).t R tanévkezdéskor felmérésre kerül a pedagógusok laptoppal való ellátottsága. A személyi feltételek
változásai miatt a bennmaradt laptopok kiosztásra kerülnek a pályázati feltételek szerint.

).2 Az osztályfőnökök felmérik a családok számítógéppel és internethozzáféréssel való ellátottságát. A
Íelmérés arra is kĺterjed, hogy a többgyermekes családok hogyan tudják gyermekeik között megosztani
ôz eszkozöket.

i.3 Az osztályfőnökök felmérik, hány olyan család van, ahol csak okostelefon áll rendelkezésre, ĺlletőleg
hány család esetében van csak mobilinternet.

1'4 Az osztályfőnökök felmérik, hány tanuló számára kell papíralapon biztosítani a tantermen kíví.jli

0ktatást.

7.5 A munkaközösség-vezetők szeptember második felében összesítik az információkat. Az
intézményvezető kiosztásra előkészítteti a szabad eszközöket, és elkészíti az átadható eszközök
beosztását.

7 '6 Az osztályfőnökok aktualizálják és működtetik internetes csoportjaikat.

7.7 A nevelőtestület kialakítja saját eljárásrendjét a digĺtális oktatás bevezetéséhez (milyen
platformokat kíván használnĺ, milyen gyakorisággal, stb.)

8. Jelzőrendszer kialakítása, hierarchiája fertőzés-gyanú esetén

A ielzőlánc tagĺai:

Pedagógus *ą=}

(tájékoztat, segítséget / intézkedést kér, elkülönít )

I

i
ĺ

J
lskolatitkór

(információt tová bbít / tájékoztat)
I

/

j
lntézményvezető

(intézkedik, tájékoztat, ellenőrĺz)

ý

Ta ka rĺtók (fertőtlenítés)

A jelzőlánc tagjai szÜkség esetén az iskolaőr segítségét kérhetik.

Szomszéd pedogógus

(fel ügye letet biztosít)

\\\\\\\\
\\

Tankerületi Központ



Ą jelzőlánc elérhetőségeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Sor-

szám

1.

2.

Baka Tamásné

3

Fábiánné Gyimesi Lívia

Név

4.

Fenyvesiné Mechler Eszter

5.

Fuzik Ferenc

6

Janositz Bernadett

7.

Králikné Matkovics Marianna

Munkakör

8.

Kövesdi Krisztina

Pedagógus

lntézményvezető

9.

Merczi Katalin

10.

Novák llona

Pedagógus

11.

Pintér Judit

Pedagógus

12.

Rémai_Kovácsné Kecskés Lilla

Pedagógus

13.

Schmidt Józsefné

Pedagógus

Telefonszám

Ĺ4.

Sebák Katalin

Pedagógus

7O/32t-!8s3

15.

5zrlagyr tva

Pedagógus

301232-2967

16.

Varga lldikó

Pedagógus

3Ol7Ls-4327

17.

Legény-Tóth Balázsné

Pedagógus

7O1946-6337

18,

Sztojka Roland 5ámuel

Pedagógus

30/40s-s7s9

19.

Szarka lstván

Pedagógus

201393-2sOO

zo.

Dr. Csider Erika

Pedagógus

30l832-6824

21.

Dr. Kóthy Miklós

Pedagógus

30ĺ279-6544

lgazgató helyettes

22.

Muszela Szabolcs

zol23s-9L73

23.

Mihályi Edit Katalin

lskolatitká r

30ĺĹ82-4779

Pil isma rót, zozo'09.o4.

Baltás - Kapornai Szilvia

lskolaőr

201775-9468

Háziorvos, iskolaorvos

lskolaőr

30/544-2t64

7Ol6L2-1883

Háziorvos

Tankerületi igazgató

701627-9s99

30l3t8-6737

Szakmai vezető

30ĺ444-8676

Gazdasági vezető

3olĹ47-o8so

3OlL47-0850

301849-1668

301864-7494

30/3186488

3O1224-7425

30l24s-2984

Fábĺánné Gyĺmesi Lívia

ĺntézményvezető



MEGISMERESI NYILATKOZAT

,,Protokoll a Pilismaľóti Bozóky Mihály Általános Iskolában jfuvźnyhe|yzetid,ején''

Sor

szám

1.

2.

Baka Tamásné

Név

3.

Farkas Gabriella

Fábiánné Gyimesi
Livia

4.
Fenyvesiné Mechleľ
Eszter

5.

6.

Munkakär

Fuzik Feręnc

Pedagógus

7.

Janositz Bernadett

Pedagógus

atkovics

8.

Pedagógus

9.

Kis Károly Mihályné

Pedagógus

10.

Kovács Dániel

3r"!-'\Ł=->--'

Pedagógus

11.

Kövesdi Krisztina

Pedagógus

\^ril\cl\ąn 0ł"bul-u-_

12.

Merczi Katalin

Aláíľás

Pedagógus

13.

Novák Ilona

{-l ü{-szc'L=* t'ĺýs-*

Pedagógus

Nyi Zsuzsanna

14.

Pedagógus

15.

Pintéľ Judit

ď,4',

Pedagógus

Rémai-Kovácsné
Kecskés Lilla

t6.

I

ru:Ä'',,-,rz'\+--Ł-

Pedagógus

17.

Schmidt Józsefné

Pedagógus

h'n Ur'*ĹŁ-ł-

r8.

1*l

Sebák Katalin

Pedagógus

19.

SzilágyiEva

VĄ

Pedagógus

kn

20.

Yarga Ildikó

e^t _-\

Pedagógus

21.

Bejó Lászlóné

22.

Pedagógus

Gavallér Erzsébet

23.

Pedagógus

Gyurkovics Frideńka

,a,Ł) Ar',ĺl,t--

24.

Pedagógus

Ql "Ę^!

Sárik Zsoltné

Pedagógus

Legény-Tóth Balázsné

0/Ĺ(1

Takarító

4"łł

Takantő

<ĺ-č't Iĺ n'+{

lteł *.,

Takarító

Takarító

(]-\ \\!j

Iskolatitkár

,$

€ .'-

aI\\ Ĺc{u-Łár- 
1

er,ĺr,/ĺ)i 4uĺśu/'
l -t nn),,

I ,.' ^ 4 Ą ,-Jcĺ\Ą /ł"2ĺ,

-f-" Jľ 1

ł' 11L\-\š{! Tcr\or(



25.

26.

Bádi János

27.

Ujlaki Sándorné

28.

Mátyás Gyöngýke

Sztojka Roland
Sámuel

26.

29.

Szarka Istvárr

Karbantartó

30.

Konyhai alkalm.

31.

Konyhai alkalm.

32.

Iskolaőr

33.

Iskolaőr

34.

ĺ\.Lc^J<--'
u.r-/'ł' Są,.-'d-,

35.

ü^di"ä" Cĺ- *l; to-

36.

(;,{, Ĺ,$ -L 
l

37.

38.

Á/- ś'/.=

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.




