
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola saját eljárásrendje a COVID -19 vírus 

fertőzés idejére 

 

 

 

Általános rendelkezések: 

  

Iskolánkban a szülő egészségesen, tünetmentesen küldje gyermekét.  

A szájmaszk használata gyermekek számára nem kötelező, de minden tanuló táskájában 

legyen maszk, esetleg kézfertőtlenítő, papír zsebkendő, saját kulacs vagy pohár.  

A gyermek saját döntése alapján viselhet maszkot.  

Azt kérjük a szülőktől, hogy reggeli és délutáni ügyeleten csak a legszükségesebb időt 

töltsék.  

Az intézménybe lépő tanulók és felnőttek hőmérsékletét alkalomszerűen ellenőrizni 

fogjuk.  

Aki az iskolában lázas lesz, vagy egyéb tűneteket mutat, azt elkülönítjük, a szülőt 

értesítjük, addig a gyermeket felügyeljük.  

Az iskolába a szülők csak a pedagógussal történt egyeztetés után jöhetnek be.  Számukra 

a kézfertőtlenítő használata és a maszk viselése ajánlott.  

Az elsősök szüleire az első héten külön szabályokat vonatkoznak.  

A szülői értekezleteket hagyományos módon tartjuk valamint az iskolai rendezvényekre 

is csak egy tanulónak egy szülő jelenlétét engedélyezzük. A fogadó órák lehetőség szerint 

online, illetve előre megbeszélt személyes találkozás alkalmával lesznek.  

Az iskolába érkezés az eddigiek szerint ½ 8 és ¾ 8- között történik. Az alsó tagozat alsó 

udvaron gyülekezik, a felső tagozat a felső udvaron majd, az oldalbejárón jön az 

épületbe.  

Az általános eljárás szerint szülőket arra kérjük, hogy gyermeküktől az udvari kapuban 

búcsúzzanak el. Az iskola udvarára már csak tanulók érkezzenek.  

A tanulók hazamenetele is hasonló módon történik.  

Az intézményünkben helyiségbérlés (tornaterem) útján érkező gyermekek szüleit, 

kísérőit is arra kérjük, hogy ne tartózkodjon az iskola területén. Gyermekétől a 

bejáratnál búcsúzzon, és ott várja a foglalkozás végén.   

A háromszori étkezők az alsó tagozaton az első szünetben a tantermükben fogyasztják el 

reggelijüket. A felső tagozatosok az ebédlőbe mennek reggelizni.  Az osztályok lehetőség 

szerint egy tanterembe maradnak – kivéve testnevelés, bontott órák, fejlesztés, 

hittanórák.  

A tantermekben szigorú ülésrendet alakítunk ki, amit az osztályfőnök a tanterem falára 

kihelyez. Amennyiben az ülésrend módosul, azt is jelezni kell.  

Azokat a helyiségeket, amelyekben több tanuló csoport fordul meg napközben minden 

óra után fertőtlenítjük.  

 

 

 

 

 

DUNAÚJVÁROSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA  

OM-azonosító: 030032 

2400 Dunaújváros, Római krt. 2.  

Telefon/fax: 25/423-734   E-mail: petofiposta@gmail.com 

honlap címe: www.petofiiskola.hu 
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A csengetési rend a következő módon változik. 

 

1 óra:    8:00-8:45 

2 óra:    9:00-9:45 

3. óra:   9:55-10:40 

4. óra: 10:50-11:35 

5.óra:  11:55- 12:40 

6. óra: 12:50-13:35 

7. óra: 13:40-14:25  

8. óra: 14:30-15:15 

 

Az óraközi szünetek vége előtt 5 perccel jelző csengetés van.  

Az óraközi szünetekben az osztályok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak.  

A negyedik óra utáni szünetet az udvaron töltjük az időjárás függvényében. . (20 perc)  

Az ebédelés az alsó és felső tagozat számára külön- külön beosztás szerint történik oly 

módon, hogy a 80 fős étkezőkben egyszerre csak 40 tanuló tartózkodhat.  

Az étkező és annak előterében külön fertőtlenítő állomást alakítunk ki.  

Iskolánkban büfé jelenleg nem működik, ezért annak használatról rendelkeznünk nem 

kell.  

A mosdókban, egy időben csak korlátozott számú tanuló lesz, ennek biztosítása az 

ügyeletes nevelők és a személyzet feladata.  

Ha az időjárás megengedi, az intézmény ablakait nyitva tartjuk szellőztetés miatt. Az 

ablakok zárása a tantermet használók felelőssége. Szükség esetén a felső ablakok is 

nyithatók.  

Azon tanulók, akik tartós betegséggel bírnak – és erről orvosi igazolásuk van a szülő 

orvosi igazolás nélkül, saját döntése szerint otthon tarthatja gyermekét- az iskolát 

írásban tájékoztatja, viszont ha iskolába küldi, akkor orvosi igazolást kérünk, hogy a 

gyermek közösségbe mehet.  

Minden más esetben az iskolai házirend előírásai érvényesek.  

Amennyiben a tanuló betegség, vagy karantén miatt 3 hétnél hosszabb ideig van távol az 

iskolai oktatásból, akkor az iskola pedagógusa (i) online oktatásba vonja és elősegíti a 

felzárkóztatását.  

Az iskolai nagy ünnepségeket (nemzeti ünnep, állami ünnep, hagyományos 

rendezvényeink, az egész iskola közösségét érintő programok) megtartását tanteremben 

belül próbáljuk megtartani. az előre felvett műsorok digitális eszközökön történő 

megtekintésével.  

Osztálykirándulások mindenkori helyzettől függően lehetséges, de csak belföldön illetve 

1 napos kirándulásokat támogatunk.  

Iskolánk az előírt KRÉTA rendszeren kívül záros időn belül (szept. 04) egységes online 

felületet fog használni 1-8 osztályban szükség esetén - amelyről minden érintettet 

tájékoztatni fogunk.  

Az esetleges változások függvényében a helyi eljárási rendet módosítjuk, illetve további 

intézkedésekkel egészítjük ki.  

 

 

 

Dunaújváros, 2020. augusztus 31. 

 

 

Iskolavezetés 


