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INTÉZKEDÉSI  TERV  

A 2020/2021. tanévben a járványügyi készenlét idején, az alsó tagozaton 

 Iskolába csak egészséges tanuló jöjjön! 
 Az osztályok tanulói lehetőleg, ne keveredjenek! 
 A tízórai szünet kivételével, szünetekben a tanulók menjenek ki az udvarra! 
 A játszóteret beosztva használják, két osztálynál több ne tartózkodjon 

azonos időpontban a játszótéren!  
 A testnevelésórákat az időjárás függvényében, szabad téren kell 

megtartani! (Néptáncóra kivételével.) 
 Testnevelésórára az osztályteremben öltözzenek át a tanulók! 
 A tanítási órákon és délutáni foglalkozásokon kerüljék a tanulók a 

csoportosulást, és a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat! 
 A szociális helységekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítési 

lehetőséget, étkezések előtt használják a tanulók! 
 Minden alsó tagozatos tanuló saját törülközőjét használja! 
 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek kapjanak részletes 

tájékoztatást! 
 Kiemelt figyelmet fordítunk a higiénés szabályok betartására! 
 A szellőztetés legyen rendszeres és alapos a tantermekben! 
 Az ebédlőbe, a sorban állás elkerülése miatt az osztályok a kijelölt 

időpontban érkezzenek! 
 A napközit követően, a tanulókat a szülők az iskola előtt várják! 
 A szülők előre egyeztetett időpontban találkozhatnak a pedagógusokkal! 
 Teendő, ha a fertőzés tünetei észlelhetők: 

 Haladéktalanul el kell különíteni a tanulót!  A beteg gyermek 
felügyeletét ellátó személy kesztyűt, maszkot használjon! 

 Iskolaorvos, szülő értesítése! 

 A gyermek iskolába csak orvosi engedéllyel térhet vissza! 

 

Győr, 2020. augusztus 31.                                                  Sántáné Kiss Rita 

                                                                                  intézményvezető – helyettes 
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Az intézkedési terv kiegészítése 

 

 A maszk használata 2020. szeptember 16-tól, a folyosón és a közösségi 
térben (mosdók) az alsó tagozatos gyermekek számára is kötelező! 

 

 A tanulók minden reggel az osztályterembe érkezéskor, használják 
kihelyezett kézfertőtlenítőt! 
 

Kérem, a pedagógusok segítségét a szabályok betartatásában! 

 

Győr, 2020. szeptember 15. 
                                                                                                   Sántáné Kiss Rita 

                                                                                         intézményvezető - helyettes 


