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A BAÁR-MADAS DIÁKJAIRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

Az intézkedési terv az EMMI 2021. május 24-én kiadott és 2021. augusztus 25-én módosított eljárásrendje 

alapján az intézmény sajátosságait figyelembe véve készült. Az EMMI, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(NNK) és az Operatív Törzs újabb döntése alapján módosíthatja az intézkedési tervet. Az intézkedési tervet 

elhelyezzük az intézmény honlapján és elektronikus formában elküldjük a szülőknek és a felső tagozatos 

általános iskolásoknak és a gimnazistáknak. Az intézkedési terv 2021. október 5-én lép életbe és a központi 

módosításig érvényes. 

Az alább leírt szabályok betartása minden tanuló számára kötelező. Az iskola házirendje ideiglenesen 

kiegészül a következő pontokkal. 

Hiányzás, távolmaradás az iskolából 

1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 

2. Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos 

igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. 

3.  Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által  kiadott,  a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

4. Amennyiben valakinél a következő tünetek jelentkeznék: 

i. láz,  

ii. fáradtság és száraz köhögés, 

iii. nehézlégzés, 

iv. hirtelen kezdetű szaglásvesztés,  

v. ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara 

vi. izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás,  

vii. torokfájás, hasmenés, hányás. 

Tilos az iskolában megjelennie! 

Ne jöjjön iskolába az a tanuló: 

a) aki az elmúlt 14 napban közvetlen szoros kontaktusban volt valószínűsített, illetve megerősített 

koronavírusos személlyel, 

b) aki a vele egy háztartásban élő személyek körében tapasztalt koronavírus jellegű tüneteket. 

Teendők a fenti esetben: 

a) A szülő telefonon hívja fel a tanuló háziorvosát és tájékoztassa állapotáról! A további teendőket a 

háziorvos határozza meg. 

b) A szülő értesíti az iskolát a tanuló távollétéról, annak okáról. Telefonon feltétlenül jelzi ezt az 

iskola titkárságának (+36 1 212 14 94/111) és e-mailben az osztályfőnöknek. 

Az iskolába való lépés rendje 

1. Az intézmény tanulója az iskolába csak az A portán keresztül léphet be az épületbe. 

2. Ha az iskolába tömegközlekedési eszközzel érkezik a tanuló, javasolt, hogy a járműveken 

viseljen maszkot, és tartson biztonságos távolságot utastársaitól. 

3. A tanuló legkésőbb 7 óra 40 perckor megérkezik az iskolába. 
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4. A diák a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt köteles használni, csak ezután léphet be az 

intézménybe. 

5. A tanuló az iskolába való megérkezéstől kezdve köteles orrot és szájat eltakaró maszkot 

viselni az épületben és a hétfői istentiszteleteken. 

 

Az iskolában való tartózkodás szabályai 

1. A tanuló az iskolában alapvetően az osztálytermében tartózkodjon. 

2. Kerülje a megszokott üdvözlési formákát (pl. kézfogás, ölelkezés, puszilkodás). 

3. A tanuló ne igyon társa palackjából, poharából és ne egyen ételéből. 

4. A tanítási órákon, foglalkozásokon, folyosón, közösségi terekben maszkot köteles viselni. 

5. Azokban az esetekben is, ha a tanuló más osztályba járó diákokkal közös órán vesz részt a 

fokozottan figyeljen a közvetlen érintkezés elkerülésére (pl. második idegen nyelvi órák, 

fakultációk, hittan órák).  

6. A diák hivatalos ügyeinek intézése során a titkárságra, a gazdasági irodába, a stúdióba, a 

könyvtárba kizárólag a meghatározott létszámban mehet be. 

7. Az ebédlőbe évfolyamonként meghatározott rend szerint vonulnak le a tanulók. 

8. A diákok az ebédlői felügyelő tanár utasításait köteles betartani. 

9. Előrehozott érettségivel rendelkező tanulókra vonatkozó szabályok 

a. a fent nevezett tanulók a könyvtárban tartózkodnak. 

b. ebédelni külön mehetnek le, de csak tanórák idején. 

10. Az osztályfőnöki engedély nélkül a tanítási idő végéig egyetlen tanuló sem hagyhatja el az 

épületet. Nem engedélyezett a kimenetel a boltba.  

 

A tanuló feladata az egészségügyi szempontból biztonságos környezet megőrzése érdekében 

1. A hatékony kézmosást a mellékhelyiségekben elhelyezett ismertető szerint végezze. 

2. Használja rendszeresen a tantermekben elhelyezett kézfertőtlenítőt. 

3. A kéztörlésre papírtörlőt használjon, amelyet használat után összegyűrve dobjon az erre a célra 

kihelyezett szeméttartóba. 

4. Az osztályok váltása között a tantermekben a hetes végezzen felületfertőtlenítést (a gimnáziumban 

és az általános ötödik-nyolcadik évfolyamon). 

5. A helyiségek ablakait - az időjárás függvényében - lehetőség szerint nyitva kell tartani; ha erre 

nincs mód, a hetes nyissa ki a szünetben. 

6. Az alapvető higiénés szabályok betartása. 

7. Elvárjuk, hogy étkezések előtt és után valamennyi diák mosson kezet, vagy fertőtlenítse a kezét.  

8. Az úgynevezett köhögési etikett betartása: köhögéskor, tüsszentéskor a papírzsebkendő 

használata, azután 

9. a használt zsebkendő bedobása a szemetes kukába, végül kézfertőtlenítés elvégzése.  

10. A hulladékok elhelyezése a szelektív gyűjtőkbe. 

11. A hetesek a tanítási nap végén a szelektív gyűjtők tartalmát kiürítik a központi kukákba. 
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Tanórák, csengetési rend   

A csengetési rend változik az SZMSZ és a biztonságos ebédelés érdekében.  

     tanóra szünet 

1.óra 7.45 8.30 8.30-8.45 

2.óra 8.45 9.30 9.30-9.45 

3.óra 9.45 10.30 10.30-10.45 

4.óra 10.45 11.30 11.30-11.40 

5.óra 11.40 12.25 12.25-12.45 első ebédszünet (7-8. évfolyamosok ált iskola és gimnázium),9.b 

6.óra 12.45 13.30 13.30-13.50 (második ebédszünet (9-10. évfolyam) 

7.óra 13.50 14.35 14.35-14.55 harmadik ebédszünet (11-12. évfolyam) 

8.óra 14.55 15.40 15.40-15.50 

9.óra 15.50 16.35   

 

 

Budapest, 2021. augusztus 30. 

 


