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AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK 

 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az 

oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt.  

 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van.  

 A szülők részéről kerülendő a személyes kontakt a pedagógussal. Ügyintézés céljából, kérjük 

telefonos egyeztetést.  A szülők, hozzátartozók a tanítási órát nem látogathatják, a gyermeket 

a pedagógussal előre egyeztetett időpontban viheti el az óráról.  

 Minden szükséges intézkedést meg kell tenni az intézményi csoportosulások megelőzésére a 

tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.  

 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről.  

 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

 A közösségi terekben, óra közi szünetekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló 

tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság, a maszk viselése kötelező a 

pedagógusnak és a tanulónak egyaránt.  

 A tantermi oktatás során a csoportok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. 

A csoportok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.  

 A tánc-, színjáték-, és a képzőművészeti órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren 

megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  

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

ezért az órák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az 

öltözőkben történő csoportosulás.  

 A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi 

fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok/ egyéni tanulók váltása között.  



 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó 

rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az  

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,  

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, 

kézfertőtlenítés, szellőztetés),  

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,  

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása. 

 Kérjük, a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartsák meg.  

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  

 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 kapjanak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek a pedagógusok tanítsák meg az 

úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd 

a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.  

 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell az adott telephellyel közösen megszervezni, hogy az a 

gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.  

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a rendszeres természetes szellőztetésre. A helyiségek ablakát időjárás és környező 

forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. Amennyiben az ablakok nem 

nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a 

használt levegő visszakeverését a rendszerbe. 

  

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  

 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, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt 

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

előírt karantén időszakára.  

 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

 

 

 



TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az adott telephely 

iskolájának vezetőjét, az erre kijelölt személyt és az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő 

értesítéséről is gondoskodni 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. Mindezzel egyidejűleg az intézményünk vezetőségét is 

tájékoztatni kell a kialakult helyzetről.  

 Ezután a gyermek az intézmény óráit – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással látogathatja, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül.  

 

A TANULÓI CSOPORTOK ÓRATARTÁSA 

 A helyi iskolavezetés, ahol nem engedi, hogy az intézménybe belépjenek pedagógusaink 

oktatási célból, de megvan a csoport létszám, jelentkezési lappal együtt, ott digitális oktatással 

kezdjük meg a tanévet.  

 Ahol oktathatnak tanáraink, de vegyes korcsoportok vannak egy csoportban, azok oktatása 

hibrid módon is megvalósulhat. Az egy osztályból lévő tanulóinkkal lehet egy csoportban 

foglalkozni, a többiek online kaphatják meg a feladatokat. Úgy is megvalósulhat a tanulóink 

oktatása a vegyes csoportokban, hogy a gyerekek korcsoportjaitól függően több részben 

tarthatják a foglalkozást, de digitálisan kell hozzá heti szinten kis feladatokat adni. Többféle 

megoldás is lehetséges! A telephelyi egyeztetést követően kell kialakítani az átmeneti 

időszakra az oktatási formáinkat.   

 Ahol zökkenőmentesen indul a tanév, természetesen az eddig bevált módszerek segítségével 

kezdi meg működését az intézmény, figyelve a központi szabályozásokra, az egészségügyi 

előírásokra, valamint a helyi és a saját protokoll betartására! 

 

 

AKTUALIZÁLVA: 2020. 11. 12. 

14/2020.(XI.10)EMMI határozat szerint 

 Az alapfokú művészeti iskola az általános iskola 8. évfolyamán vagy annál alacsonyabb 

évfolyamon tanulók kivételével a nevelés-oktatást a tantermen kívüli, digitális munkarendben 

szervezi meg a következők szerint: 

- a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a 

tanulók on-line vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,  

- a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas 

legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére. 

 Szükség vagy igény esetén- az intézményvezető döntése alapján- egyéni és kiscsoportos 

konzultációk megszervezése a tantermen kívüli, digitális munkarend ideje alatt is lehetséges.  



 A foglalkozások a szülő vagy törvényes képviselő egyetértésével az általános iskola 8. 

évfolyamán vagy annál alacsonyabb évfolyamon tanulók esetében is megszervezhetők a 

tantermen kívüli, digitális munkarendben.  

 Azon alapfokú művészeti iskolai feladat-ellátási helyek, amelyek nyitva tartása, az oktatásra 

való rendelkezésre állás nem megoldható a veszélyhelyzet miatt, tantermen kívüli, digitális 

munkarendre térhetnek át, melyről az intézmény pontos nyilvántartást vezet. 

Minden esetben alkalmazkodni kell az adott telephely iskolájának intézkedési tervéhez. 

 

AKTUALIZÁLVA: 2020. 11. 20. 

509/2020. (XI.19.) Kormányrendelet szerint 

 a SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel az operatív Törzs által 

meghatározott rendben és ütemezéssel vizsgálatot kell elvégezni a nevelési, oktatási 

tevékenységet végző személy esetében.   

 

 

AKTUALIZÁLVA: 2021. 03. 05. 

A kormány a 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet (5.) és a 17/2021. (III.5.) határozat szerint a Free Dance 

Alapfokú Művészeti Iskola 2021. március 8-tól március 31-ig bevezette a tantermen kívüli digitális 

munkarendet. 

 

Nyíregyháza, 2021. 03. 05. 

 

 

       Andóné Kujbus Nóra sk. 

             intézményvezető 

 

 

 


