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Szülők tájékoztatása a járványügyi intézkedésekről 
A szeptemberi iskolakezdéssel együtt megnövekedett a fertőzésveszély, amelyet az iskolavezetés is 

tud. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a vírushelyzet alakulását is, valamint az Operatív Törzs 

ajánlásait is - amennyire lehet – beépítjük a saját protokollunkba.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amit már eddig is megtettünk:  

A hétvégén kiderült, hogy hétfőtől 11 pedagógusunk lesz táppénzen, a legtöbben angol 

szakosok. Közülük ketten jeleztek Covid + tüneteket, mindkettőjüket tesztelni fogják. A 

többiek tünetei nem tipikusak, inkább influenza jellegűek.  

Hangsúlyozom, hogy igazoltan Covid + tanárról nem tudunk, illetve jelenleg egyetlen 

igazolt Covid + tanuló van, akiről ez a tény pénteken derült ki, de előző hét péntektől 

nem volt iskolában.  

Felvettük a kapcsolatot az ÁNTSZ szakembereivel, holnap fognak hivatalosan 

megkeresni. Azonban a biztonság miatt a következő lépéseket tesszük: 

1. Ma fertőtlenítést végeztünk a tanáriban, az irodákban és a testnevelés szertárban. 

2. Hétfőn reggel a takarítók alaposan kiszellőztetnek minden tantermet, illetve fokozott 

fertőtlenítést végeznek mindenhol.  

3. A táppénzen lévő tanárok magas száma miatt lehetetlenné vált a helyettesítés, illetve 

a fertőzésveszély kockázata nőtt, így a szünet előtti három napon napi 4-4 órát tartunk 

csak meg. Az első óra 8.00-kor kezdődik, és 12.00 előtt véget ér a nap. Ma este a 

tanulók és a tanárok is megkapják a speciális órarendet a hétfői napról, a keddi és a 

szerdai órarendet holnap fogják megtudni. A menza működni fog, ebédet kapnak a 

diákok! Az órarend készítésénél arra törekedtünk, hogy a tanulók lehetőleg egy 

teremben maradjanak.  

4. Aki nagyon félti a gyermekét, tartsa otthon! A szülői igazolásokat ettől a tanévtől évi 

3-ról félévi 5-re emeltük, így a 3 nap igazolása nem okoz gondot. Azok a diákok, akik a 

betegség legkisebb jelét mutatják, ne jöjjenek iskolába!  

5. Az érettségi vizsgákat megtartjuk. Ha egy vizsgázó az írásbelin nem tud megjelenni, 

mert beteg vagy karanténban van, kérelemmel forduljon hozzám, hogy még ebben a 

vizsgaidőszakban pótló vizsgát tehessen! Ahhoz, hogy érdemben el tudjam bírálni a 

kérelmet, orvosi igazolással vagy a karanténba kerülésről szóló határozattal igazolni 

kell a hiányzás okát!  A pótlás módjáról a kérelemre adott válaszban adok információt.  

6. A holnapi naptól a tanórákon is viselni kell a maszkot! Kérek mindenkit, hogy ezt a 

szabályt nagyon vegye komolyan!  

Kérek mindenkit, hogy ne essen pánikba, eddig is, ez után is mindent megteszünk, hogy 

a kockázatot minimális mértékre csökkentsük.  
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 reggel két helyen történik a belépés, a belépőkártyákat nem kell használni, viszont a kezeket 
fertőtleníteni kell, és folyamatosan mérjük a beérkező diákoknak a hőmérsékletét is;  

 az eddigi zárt termek nagy részét kinyitottuk, és így a szünetekben megszűnt a zsúfoltság, bár 
megjelentek az értelmetlen rongálások, falra firkálások, amely miatt a szaktanárok azt kérik, 
hogy tegyünk néhány termet ismét zárttá; 

 a mosdókban is elhelyeztünk fertőtlenítő folyadékot, illetve a zsúfoltság elkerülése érdekében 
a diákok az óráról is kimehetnek; 

 a folyosón és egyéb közösségi tereken az orrot és szájat eltakaró maszkot kell használni, ezeket 
a folyosófelügyelő tanárok ellenőrzik; 

 felhívtuk a szülők figyelmét, hogy betegen ne engedjék a gyermekeket iskolába, szerencsére 
ez így is történik, köszönet érte; 

 a tanáraink ugyanilyen utasítást kaptak, aki beteg eddig is, ezután is otthon marad; 

 amennyiben bármilyen diáknál betegség jelentkezik, a szüleik értesítésével hazaküldjük őket, 
vagy elkülönítve várják meg, amíg értük nem jönnek; 

 fokoztuk az ügyeleti rendet, minden szünetben tanárok vannak a folyosókon, akik betartatják 
a biztonsági előírásokat; 

 minden évfolyamon bevezettük a 3+2 testnevelést, amely azt jelenti, hogy kb. 300 diák hetente 
két testnevelés órával kevesebben vesz részt, mert azt délután edzésen kapja meg; 

 az osztálykirándulásokat, a tánc és dráma projekteket is részben azért engedélyeztük (nem volt 
kötelező menni), hogy az általános iskolai zsúfoltságot csökkentsük; 

 a hittan projekteket is ugyanilyen okok miatt szervezzük iskolán kívülre; 

 az ebédeltetést lépcsőzetes formában oldjuk meg felügyelő tanár segítségével, egyetlen ételt 
osztunk, hogy gyorsabb legyen a sor, illetve az étterem befogadóképességét feleztük, hogy 
csak minden második asztalon egyenek; 

 a félévre tervezett délutáni eseményeket, szakköröket, a testnevelő tanárok kötelező 
óraszámában nem lévő edzéseket szüneteltetjük, a gyógytestnevelést az uszoda helyett az 
iskolában tartják; 

 az őszi szünetet is egy nappal korábban kezdjük (felhasználva az egyik tanítás nélküli 
munkanapot); 

 külön protokollt dolgoztunk ki az otthon tanuló diákok számára, amelyben konkrétan 
meghatározott a szülők, a tanulók, a szaktanárok és az osztályfőnökök felelőssége is;  

 az intézménybe idegen csak különleges esetben léphet be, és akkor is fokozott védelemmel; 

 a menzai külsős étkezők nem jöhetnek az épületbe csak hátul, és csak a kiadó ablakig. Az ételt 
egyszer használatos ételhordókban, előre elkészítve kapják meg; 

 minden külsős foglalkozást, tanfolyamot letiltottunk; 

 a takarítók számát növeltük, akik folyamatosan dolgoznak, fertőtlenítenek; 

 az első hidegebb napon a fűtést bekapcsoltattuk, amely azóta is folyamatosan üzemel 
     

Amin jelenleg dolgozunk:  

 Többször felvetődött a tesztelés kérdése, amelyet bár támogatok, arra forrást nem biztosít 
sem a költségvetésünk, sem a központi költségvetés nem finanszírozza. (a 70 dolgozónk 
tesztelése egyszeri alkalommal 1,4 millió forintba kerülne), és semmi nem garantálja, hogy a 
teszt után nem lesz-e fertőzött valaki. Az ideális az lenne, ha hetente sor kerülne erre a tesztre, 
de ez megfizethetetlen. Az önkormányzattal a héten egyeztetünk az egyszeri teszteléssel 
kapcsolatban, amely az előzetes tárgyalások alapján önkéntes jellegű lesz, de úgy látom, hogy 
a tanáraink mindegyike szeretne részt venni.  

 A pedagógusaink önkétes alapon digitális oktatási képzésen vesznek részt, amely során 
elsajátítják az alapvető fogásokat, hogy könnyebben tudjanak alkalmazkodni, ha ismét 
átállásra kerül sor. Az iskolát intézményi szinten regisztráltuk a Microsoft Office 365 
programba, amely sokkal szélesebb lehetőségeket kínál a digitális oktatás idejére a Google 
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Classroomnál. Ma már minden diák és tanár rendelkezik saját iskolai email címmel és ezzel 
együtt a teljes felület használati jogával. A csomag rengeteg lehetőséget kínál online csoportos 
beszélgetésekre, digitális tananyagok átadására, a közös gondolkodásra, szerkesztésre. Sajnos 
pont emiatt időigényesebb a tanulási folyamat is, így ha korábban kellene online térbe menni, 
a tavasszal bevált Classroomban fogjuk folytatni. 

 A szünet után az ének és művészetek órákat – ahol első vagy utolsó órákban van – online 
formában fogjuk oktatni összesen 12 órában. Az érintett tanárokkal már konzultáltunk, a 
felkészítésük folyamatban van. Ez tovább fogja csökkenteni a diákok közötti kontaktok számát. 

 folyamatosan konzultálunk a fenntartóval a lehetőségekről. 
 
Ajánlások, amelyeket nem tudunk megoldani:  
Az egészségügyi miniszter által kiadott ajánlások között vannak olyan elemek, amelyeket a mi 
iskolánkban nem, vagy csak komoly áldozatok árán tudnánk megvalósítani. 

 nem megvalósítható az egytermes tanítás (legalábbis tartósan nem) – a pedagógiai 
programunk egyik legfontosabb eleme az egyre inkább személyre szabott oktatás, amely 
számos csoportbontással jár: így tanítjuk az első és a második nyelvet, az informatikát (pár 
osztály kivételével), a magyar nyelvtant, a matematikát, a C osztályokban a történelmet, így 
működik a fakultációk sora, a hittan, és ide tartozik a +2 testnevelés is. Ha be kellene vezetni 
ezt a módot, akkor egyrészt a tanáraink egy részére nem lenne szükség, másrészt a diákjaink 
jóval alacsonyabb szintű oktatást kapnának; 

 nem megvalósítható a tantermekben a távolság megtartása (fizikailag nincs annyi hely); 

 bár tervek vannak, nem szeretnénk bevezetni a váltott műszakos (délelőtti-délutáni) tanítást 
és/vagy a hibrid oktatást sem (amikor a diákok egy része otthon, a másik része az iskolában 
tanul), mert ez a pedagógusokra rakna olyan plusz terheket, amely az oktatás színvolát 
csökkentené, és egyúttal a tanároknak napi 12-14 órás terhelést jelente.   

 
Remélhetőleg a szünet alatt rendeződik a helyzet, így november 2-tól ismét normál rendben fogunk 
tanítani.   
 
Mi az, amit önálló döntéssel nem tehetünk meg?  
Bármennyire is kézenfekvő lenne, a digitális oktatást nem rendelhetjük el, arra joga csak az Operatív 

Törzsnek van. Mindaddig, amíg nem látják indokoltnak, sem az egész iskolát, sem osztályokat nem 

küldhetek az online térbe.  

A fenti intézkedések egészen mostanáig elegendőek voltak, a szigorításokat a helyzet romlása miatt 

kellett bevezetni. Kérem, hogy a nyugalom megtartása érdekében ne kezdjenek el pletykálni, 

találgatni, kombinálni. Az összes új információt, a további lehetséges, egészségünket megőrző 

intézkedést azonnal megosztom Önökkel.  

Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy akár a Covid, akár más vírust bárki bárhol összeszedhette: 

az utcán, a tömegközlekedési eszközön, a boltokban. Kérek mindenkit, hogy ne kezdjék el sem a 

diákokat, sem a tanárokat, sem az intézményt hibáztatni!  

  

Kazincbarcika, 2020. október 18. 

 

Balla Árpád  

igazgató 


