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Tanulóknak 

 
- Az iskola területén az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Felső 

tagozatosok számára a szünetekben kötelező a szájmaszk viselése. 
- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. 
- Az intézménybe érkezéskor kötelező a kezek fertőtlenítése a bejáratnál erre a célra elhelyezett fertőtlenítő 

szerrel. 
- Mosdó használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet. 
- Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy ne  pazaroljuk a 

papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni! 
- Meg kell tanulni a köhögési etikettet! 

1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,  
(beleköhögés, beletüsszentés) 

2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni 
3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni 

- Nagyon figyelni kell arra, hogy mindenki akkor menjen reggelizni, ebédelni, amikor a számára kijelölt 
időszak van! Kerüljük a csoportosulást! 

- Étkezések előtt és után mindenkinek alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet. 
- Étkezéskor nem szabad összefogdosni a kirakott evőeszközöket, poharakat!  

Reggeli gyülekezés: 
- A 7.00-7.30 közötti reggeli tanulói gyülekezés az iskolai kapun és udvaron keresztül érkezve a sportudvar 

sátrában – jó és rossz idő esetén is. 
- Kérjük a felsős tanulók 7.30 után érkezzenek. 
- 7.30 után a tanulók a sátrat elhagyva az udvaron gyülekeznek.  
- Az alsó tagozat a felső udvaron gyülekezik, bevonulásra a középső és ebédlő előtti bejáratot használja. 
- A felső tagozat a hátsó sportudvaron gyülekezik, bevonulásra a tornatermi bejáratot használja. 
- Rossz idő esetén a 7.00-7.30 közötti sátorban történő gyülekezés után a tanulók a tantermekben tartózkodnak, 

megnyitva a zárt termeket is. A technika teremhez várakozók a középső bejáratnál, a lenti magyar teremhez 
várakozók a felső zsibongóban, a rajz teremhez várakozók az ebédlő előtt gyülekeznek. 

Tanórák: 
- A tanórák időtartama 40 perc. A tanórák mindig egész órakor kezdődnek. 
- Felső tagozatban a szájmaszk használata órán is ajánlott. 
- A tanteremben a folyamatos/gyakori szellőztetést biztosítjuk. 

Szünetek: 
- A szünetek időtartama 20 perc. 
- Szünetekben a felső tagozatosok számára a szájmaszk használata kötelező. 
- Jó idő esetén az alsó tagozatosok a felső udvaron, a felső tagozatosok a hátsó sportudvaron tartózkodnak. 
- A tantermeket minden szünetben alaposan ki kell szellőztetni. 
- Rossz idő esetén a tanulók a pedagógusok felügyeletével a tantermekben tartózkodnak. 
- A tornateremnél az öltözőben egyszerre 2 osztály nem tartózkodhat. Egy osztály számára 10 perc áll 

rendelkezésre. A testnevelés órára érkező osztály az ebédlő előtt várakozik. 
Napközi, tanulószoba: 

- A délelőtti szabályok a délutáni időszakban is kötelezőek. 
- A nap végén a tanulók több helyszínen távoznak az iskola épületéből: 

o a napközisek a középső és a tornatermi bejáratot használják beosztás szerint 
o a tanulószobások önállóan az első bejáraton távoznak. 
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