
 

 

A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

HÁZIRENDJÉNEK módosítása visszavonásig 

A járványhelyzet alakulása miatt szükséges az iskolánk Házirendjének ideiglenes módosítása. 

I. Csengetési rend 2020. szeptember 2. – visszavonásig 

1.óra 8:00 - 8:40 40 perces óra 15 perces szünet 

2.óra 8:55 - 9:35 40 perces óra 15 perces szünet 

3.óra 9:50 - 10:30 40 perces óra 15 perces szünet 

4.óra 10:45 - 11:25 40 perces óra 15 perces szünet 

5.óra 11:40 – 12:25 45 perces óra 15 perces szünet 

6. óra 12:40 – 13:25 45 perces óra 15 perces szünet 

7. óra 13:35 – 14:15   

 

II. Intézkedési terv (módosulhat az újabb előírásoknak megelelően) 

 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja.  

 Amennyiben a szülő gyermekénél tüneteket észlel, a NNK aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodjon orvosi vizsgálatról. 

 A szülő köteles azonnal az iskolát értesíteni (osztályfőnök, intézményvezető), ha a 

gyermekénél koronavírus-gyanú, igazolt fertőzés van vagy hatósági karanténba került.  

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

igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. 

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

megfigyelést feloldó határozatot és orvosi igazolást szükséges bemutatni. 

 Szülő, kísérő, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személy nem léphet be az 

iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével. 

 Az intézményben a bejáratoknál kézfertőtlenítőt biztosítunk.  

 Az intézménybe érkezéskor minden belépő, továbbá étkezések előtt és után, valamint 

testnevelés óra után mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.  

 Kéztörlésre papírtörlőket használunk. 

 A közösségi terekben, tekintettel a nagy létszámú, egy időben való jelenlétre, az orrot 

és szájat takaró maszkot kötelezően használni kell. 

 Az osztálytermekben maszk használata kötelező. 

 A folyosón és a lépcsőkön tartsuk be a jobbra-tartás szabályát! 

 A tanulóktól saját kulacsot kérünk.  

 A hetes járványügyi feladatai: folyamatos vagy rendszeres szellőztetés, a hiányzó 

tanulók pontos jelentése 

 Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők haladéktalanul elkülönítjük, 

lázat mérünk, és egyúttal értesítjük a szülőt.   



 Az elkülönítés helye az orvosi szoba, amelyet folyamatosan fertőtlenítünk.  

 A szülőnek beszélnie kell a gyermekorvossal, és a megbeszéltekről az intézmény 

vezetőt e- mailben kell értesíteni.  

 A menzai étkezéseket szigorú ebédelési renddel szervezzük meg az órarend 

függvényében, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen.  

 

 III. Ebédelési rend  

11:25 7.a-b, 8. a-b 

5. óra elején 1.a 

5. óra második felében 1.b 

12:25 5.a-b és a 6. 

szolfézs 1. 

csoport 

elkülönítve 

12:40 2.a 

12:50 2.b 

13:00 3.a 

13:10 3.b 

13:20 4.a 

13:30 4.b 

 

 

IV. Hiányzások, igazolások, a tananyag pótlása 

1.  Hiányzás igazolása 

A gyerekek csak orvosi igazolással jöhetnek vissza az iskolába. A gyermekorvosokkal 

történt megbeszélés alapján e-mailban kapok tőlük visszajelzést arról, hogy a tanuló mikor 

jöhet vissza az  intézménybe. Ehhez arra van szükség, hogy a szülő kapcsolatban legyen a 

gyermek orvosával telefonon keresztül.  

2. Egyéni tanulási rend biztosítása 

A járványügyi helyzet miatt a szülő 2 hetet igazolhat, ha kérelmet nyújt be otthontanulásra. A 

kérelem – indokolt esetben – meghosszabbítható. Az engedélyről az iskola határozatot hoz.  

Kérjük, az otthon töltött hetek során gondoskodjanak róla, hogy a gyermek ne maradjon le az 

iskolában tanuló osztálytársaihoz képest! 

Ehhez az iskola online felületeken nyújt segítséget. 

 Az órai munkát és a házi feladatot alsóban a pedagógusok továbbítják online felületen, 

míg felsőben az osztálytársak töltik fel a Clasroomba. Az otthon elvégzett feladatokat 

mindig az adott hét péntekig kell feltölteni a felületre.  
 A szóbeli beszámoltatással kapcsolatosan kérjük, egyeztessenek a pedagógusokkal! 
 Felméréskor lehetőséget adunk arra, hogy az otthon tanulók elkülönítve írjanak - 

megbeszélt időpontban - az iskola épületében. 



 Az elkülönített és hazaküldött, vagy hiányzó tanulóktól azt kérjük, hogy az órai 

munkát és a házi feladatot pótolják! 

3.  Egészségügyi okokból hiányzó tanuló esetében:  

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik és erről orvosi igazolást mutat be, igazoltnak tekintjük. 

Veszélyeztetettnek tekinthető egy diák az alábbiak miatt: tartós betegség (például szív-

érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú 

daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapot. 

 

A tananyag pótlása a 2.1.-es számú előírás szerint érvényes.  

 

4. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül:  
 

Kérjük, hogy ők is kövessék az órai anyagot, írják meg a házi feladatokat és azokat 

visszatéréskor mutassák be! 

 

5. Amennyiben a tanuló elkülönítés vagy betegség miatt maradt otthon 
 

Kérjük, hogy ők is kövessék az órai anyagot, írják meg a házi feladatokat és azokat 

visszatéréskor mutassák be! 

  

Közös érdekünk, hogy tanulóink ne maradjanak le a tananyaggal! 

Pilisborosjenő, 2020. szeptember 18. 

 

                                                                                                        Dienes Dóra 

                                                                                                      intézményvezető  


