
A Nyitrai Közegészségügyi Hivatal rendelkezése alapján 2020. november 30-án (hétfőn) 

újraindítjuk az oktatást. Az iskolalátogatás minden tanuló számára kötelező.  

 

Az iskola épületébe 10 perces időszakaszokban érkeznek a tanulók: 

1. oztály:             7:30  - 7:40   

2. osztály:            7:40  - 7:50   

Szlovák osztály:  7:50  - 8:00  

3. osztály:            8:00  - 8:10  

4. osztály:            8:10  – 8:20  

 Minden reggel az iskolába történő belépéskor a bejáratnál a tanító megméri a tanulók 

testhőmérsékletét, majd fertőtlenítőszerrel fertőtleníti a gyerekek kezét.  

 A tanuló a nap folyamán folyószappannal mos kezet.  

 Egész nap kötelező a szájmaszk viselete az iskola egész területén, az iskola belterében 

és kültéren egyaránt.  

 Az osztályok összetétele nem változhat, az osztályok a tanulók létszámának 

csökkenése esetén sem vonhatók össze. 

 A hét folyamán a tanulói csoportok nem váltogathatják az osztálytermeket: egész 

héten délelőtt és délután a napköziben ugyanabban a teremben lesznek, amelyben 

megkezdték a hét első napján a tanulást. 

 Egy tanulói csoporthoz a hét folyamán egy pedagógust rendeltünk, tehát egész héten a 

délelőtti, valamint a délutáni foglalkozást ugyanaz a pedagógus vezeti 

 A pedagógus folyamatosan figyelmezteti a tanulót a higiéniai szabályok betartására 

tüsszentéskor és köhögéskor. 

 A tornaterem használata nem engedélyezett. 

 Kedvező időjárás esetén a szabadban is megtartható a tornaóra, amennyiben nem 

veszélyezteti a gyermek COVID-19 vírussal történő megfertőződését. 

 A szünetek alatt a tanulók az osztálytermekben tartózkodnak. 

 Hőemelkedés, láz esetén a pedagógus értesíti a szülőt, a gyermeket elkülöníti a többi 

tanulótól és a szülő a lehető leghamarabb hazaviszi a gyermekét. 

 

            A mosdóba a következő időbeosztásban mennek: 

      1. osztály: a kicsengetés előtt 20 perccel 

2. osztály: a kicsengetés előtt 10 perccel 

3. osztály: a 10 perces szünet alatt 

4. osztály: a következő óra elején 

a szlovák osztály: a becsögetés után 10 perccel. 

Ha a tanuló más időpontban kéredzkedik szükségre, a folyosón tartózkodó pedagógus 

vagy takarítónő figyeli, hogy ne találkozzon más osztálybeli tanulóval. 

 

  



Ebédre a következő időbeosztásban mennek 

 

1.osztály:            11:15 – 11:40 (11:40 – 11:45 fertőtlenítés, szellőztetés) 

2.osztály:            11:45 – 12:10 ( 12:10 – 12:15 fertőtlenítés, szellőztetés) 

Szlovák osztály: 12:15 – 12:40 ( 12:40 – 12:45 fertőtlenítés, szellőztetés) 

3. osztály:           12:45 – 13:10 ( 13:10 – 13:15 fertőtlenítés, szellőztetés) 

4. osztály:           13:15 – 13:45 ( 13:45 – 14:30 fertőtlenítés, szellőztetés) 

Az iskolai étkezde fertőtlenítése biztosítva lesz 

A napköziben  és az iskolaudvaron sem keveredhetnek az osztályok.  

Műfüves pályán – aszfaltozott területen – az iskola előtti téren tartózkodhatnak vagy sétálni 

mennek 

 

     Takarítás, fertőtlenítés 

 az illemhelyek és mosdók fertőtlenítése napi három alkalommal 

 a tantermek, irodák, öltöző, folyosók fertőtlenítése legkevesebb napi egy alkalommal 

 a felületek, tárgyak fertőtlenítése (pl. ajtókilincs) napi két alkalommal történik 

 a mosdókban, az osztálytermekben folyószappan és papírtörlőkendő található 

 a szemétkosár nyitott, hogy a gyermek keze ne érintkezzen vele 

 

     Törvényes képviselő 

 Az iskolába történő visszatérés első napján (valamint 3 napot meghaladó hiányzást 

követően, beleértve a hétvégét és az ünnepnapokat is) a szülő átadja a bejáratnál a 

kitöltött nyilatkozatot arról, hogy gyermekének nincsenek vírusos fertőzésre utaló 

tünetei, nem kötelező számára az államilag elrendelt karanténban tartózkodás. 

 Kérjük a kedves szülőket, hogy az iskola udvarán ne gyülekezzenek.  

 Az iskola épületébe nem léphetnek be.  

 A szülőnek biztosítania kell gyermeke számára két arcmaszkot és egy csomag 

papírzsebkendőt. 

 Ha a gyermekén a COVID-19 tüneteit észleli, vagy gyermeke COVID-19 fertőzött, ha 

a gyermekorvos vagy a higiéniai központ karantént rendelt el, a gyermek nem 

látogathatja az iskolát, a szülő haladéktalanul tájékoztatja erről az osztályfőnököt és az 

igazgatót.  

 Ha a gyermek több mint 5 munkanapot hiányzik (a hétvégét és ünnepnapokat nem 

számítva) orvosi igazolást kell hoznia  

 Amennyiben a COVID-19 tünetei mutatkoznának valamelyik tanulón, a pedagógus az 

iskolában kijelölt helyre kíséri, majd értesíti a szülőt, aki mielőbb hazaviszi 

gyermekét. 

 



      Iskolai alkalmazottak 

 Az iskolába történő visszatérés első napján (valamint 3 napot meghaladó hiányzást 

követően, beleértve a hétvégét és az ünnepnapokat is) az alkalmazott átadja a kitöltött 

nyilatkozatot arról, hogy nincsenek vírusos fertőzésre utaló tünetei, nem kötelező 

számára az államilag elrendelt karanténban tartózkodás. 

 Minden reggel az iskolába történő belépéskor a bejáratnál megméri a tanulók 

testhőmérsékletét. 

 A pedagógus és nem pedagógiai alkalmazott kötelezően viseli a szájmaszkot az iskola 

egész területén, az iskola belterében és kültéren egyaránt. 

 A pedagógus biztosítja a rendszeres szellőztetést az osztályteremben. 

 A tanulókat folyamatosan figyeli és figyelmezteti, hogy a szájmaszkkal takarják el az 

orrukat és szájukat is. 

 Amennyiben a COVID-19 tüneteit észleli a tanulón, az iskolában az erre a célra 

kijelölt helyre kíséri, majd értesíti a szülőt és az iskola igazgatóját. 

 


