
  

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

6230 Soltvadkert, Bocskai u. 2. 

                     email: iskola@soltvadkert.hu     honlap: www.iskolasoltvadkert.hu     

 Tel/fax: 78/482-505;  Titkárság: 20/296-10-66 Gazd. iroda: 20/334-3268  
 

 

Intézkedési terv 

Hatályos rendelkezések értelmében 2021. 04. 19-étől tantermi oktatás keretében folytatódik az 

oktatás az 1-4. évfolyamon, míg 5-8. évfolyamon 2021. május 10-éig marad a tantermen kívüli 

oktatás. Ehhez igazodva az alábbi feladatok elvégzését hajtjuk végre intézményünkben: 

1. Az 5-8. évfolyamon tanulók számára a 2021.03.08-ától életbe léptetett előírások érvényesek. 

2. Az 1-4. évfolyamon a tanulók részére a C épületi bejáratnál biztosítjuk az iskolai belépést, 

ezen a ponton infralázmérést végzünk, valamint itt a kézfertőtlenítő használata kötelező. A 

sportcsarnok felől érkezőknek is kötelező a mérési ponton megjelenni. 

Az iskola alkalmazottai a C épületi bejárat mellett a főbejáraton is beléphetnek az épületbe, 

de lázmérés és a kézfertőtlenítés ott is kötelező. 

3. Az oktatás zavartalan lebonyolítása érdekében az 5-8. évfolyamon online módon 

megtartandó órák megtartásához külön termet biztosítunk az iskola „A” épületében azon 

pedagógusoknak, akik az 1-4. évfolyamon is tanítanak. 

4. Az érvényben lévő rendeletek értelmében: 

(1) Az intézmény területére 

a) az ott foglalkoztatott személyen, 

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, 

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, 

d) a gyermeken, illetve a tanulón és 

e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen 

kívül más személy nem léphet be. 

(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő 

nagykorú személy a maszkot az előírásoknak megfelelően, meghatározott módon viseli, az 

intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet. 

5. A szülőkkel kapcsolatos ügyintézés a főépület portája előtt, az ebédbefizetés az arra kijelölt 

helyen, míg az egyéb konzultációk online módon (telefon, email, Teams) történhet. 

6. Az iskola ebédlőjében csak tanuló és iskolai dolgozó étkezhet, tartózkodhat. Más személyek 

étkeztetése, ebéd elviteli kiszolgálása szünetel. Az ebédlőben az iskolai programoktól 

független rendezvények megtartása nem lehetséges. 

7. Tanítási időben a mosdókat és mellékhelyiségeket óránként fertőtlenítjük. 

8. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Viszont a 

3-4. évfolyamosoknak a napköziotthonos foglalkozásokon - amelyre a tanulók több 

osztályból érkeznek, s nem tudjuk biztosítani a megfelelő védőtávolságot -, kötelező a 

maszk viselése! 

http://www.iskolasoltvadkert.hu/
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9. A testnevelésórákat a szabadban tartjuk, az öltözőket kis csoportokban vehetik igénybe a 

tanulók. 

10. Menzai étkezésnél kiemelt figyelmet fordítunk a kézmosásra, sorban állásnál betartatjuk a 

védőtávolságot.  

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

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, 

cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- 

és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére 

előírt karantén időszakára. 

12. Nagyon indokolt, egyedi esetekben szülő kérésére az iskola igazgatója engedélyezheti a 

tanuló iskolába járásának szüneteltetését, s a hiányzás igazolt hiányzásnak minősül. 

13. A tantermi oktatásban csak teljesen egészséges tanuló vehet részt. Beteg, lázas, köhögős, 

fertőzési tünetekkel rendelkező gyermek, vagy akinek a családjában Covid fertőzött 

van nem tartózkodhat az iskolában! Az ilyen tanulót a szülői, vagy az orvosi intézkedésig 

elkülönítjük. 

14. Az 1-4. évfolyamon igazoltan hiányzó tanuló a TEAMS-ben megkapja a tanórák anyagait, 

házi feladatokat, azon keresztül követhetik az előrehaladást. Amennyiben ez objektív 

akadályba ütközik, akkor az illetékes osztályfőnökök koordinálásával más módon biztosítjuk 

a tananyagok, házi feladatok eljuttatását! 

Azon tanulók számára, akik szülői kérésre, külön igazgatói engedéllyel tartózkodnak otthon, 

az iskola nem tudja biztosítani az online oktatást, a pedagógussal egyeztetett kapcsolattartást 

a gyermek részére. Ilyen esetben tanuló a TEAMS-ben követheti tanórák anyagát. 

 

Soltvadkert, 2021. 04. 16. 
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