
5. sz. melléklet 
 

A koronavírus-járványhelyzet idejére hozott ideiglenes intézkedések az iskolánk Szervezeti 
és működési szabályzatára vonatkozóan  

 

Ez a módosítás érinti a Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola jelenleg is érvényben lévő SZMSZ-ét, amely módosítás kizárólag a koronavírus-
járványhelyzet idejére hozott ideiglenes intézkedések ide vonatkozó rendelkezéseit tartal-
mazza. Így érinti a III.1.1 A működés rendje, nyitva tartás, a vezetők és beosztottak intézményben való 

tartózkodásának rendje, a III.4 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje pontokat, melyek 
egészségügyi és munkarendi területekre vonatkoznak. (Ld. a tartalomjegyzéket!) 

 
A III.1.1 A működés rendje, nyitva tartás, a vezetők és beosztottak intézményben való tartózkodásának 

rendje pont kiegészül az alábbiakkal: 

„Iskolánkba kizárólag egészséges, betegségre utaló tüneteket nem mutató tanuló léphet be, ez 
a szülők felelőssége.  
Tilos az iskolába szülőnek, idegennek a belépés, kivéve, ha arra vezetői engedélyt kap. 
Október 1-jétől kötelező minden dolgozó és tanuló, iskolába érkező személy iskolába való belépé-
sekor a hőmérőzés! 
A kézfertőtlenítés az iskolába lépéskor minden tanulónak, pedagógusnak, szülőnek és látogatónak 
kötelező. 
A tanítási órákon és az egyéb foglalkozásokon a maszk viselése mindenkinek lehetséges, de nem 
kötelező. 
A közösségi terekben szünetben vagy tanórák ideje alatt (aula, folyosók, mosdók) az alsó és felső 
tagozatos tanulóink, dolgozóink egyaránt kötelesek maszkot használni! 
Kiemelt figyelemmel kell lenni a távolságtartás minél pontosabb betartására, a tömörülések elke-
rülésére, az eltérő osztályok, évfolyamok, tagozatok keveredésére, amennyiben ez megoldható. 
 

Az iskolába érkező, majd az onnan távozó tanulók be- és kilépésének rendje:  
Reggel a gyermekek lehetőleg 7.30 és 7.45 között érkezzenek! 

 A főbejáraton át érkeznek az alsó tagozatosok. 
 A felsősök a hátsó, udvari ajtón át érkeznek. 

16.00 órakor a napközisek az iskola épületéből az alábbi rend szerint mennek ki: 
 15.55 órakor indulnak le a teremből: 

- 1. évfolyam a hátsó ajtónál, az udvari oldalkapun távoznak. 
- 4. évfolyam és a felsős csoportok 16.00 órás tanulói a főbejáraton át távoznak. 
16.00 órakor indulnak 
- 2. évfolyam osztályai a főbejáraton keresztül. 
- 3. évfolyam a büfé felől a hátsó bejáratnál hagyja el az épületet.” 

 

A III.4 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje pont kiegészül az alábbiakkal: 

„Továbbra is engedélyezettek a védőnői, iskolaorvosi, iskolafogászati szűrések, ellenőr-
zések.” 

 

„Mindenki köteles jelezni az iskola vezetésének, ha tanítványánál betegségre utaló jele-

ket tapasztal, akkor is, ha az nem feltétlenül a koronavírusra utaló tünet vagy tüne-

tegyüttes. 



A beteg gyermeket el kell különíteni, őrzéséről gondoskodni kell, a gyermek szülő-

jét/törvényes képviselőjét értesíteni kell, hogy mielőbb vigye el a gyermeket az iskolá-

ból a háziorvoshoz vagy a házi gyermekorvoshoz. A továbbiakról az orvos intézkedhet. 

Szeptember 21-től az alsós tanulóknak is kötelezővé válik a maszkviselet az iskola kö-

zösségi tereiben. A tanítási órákon a maszk használata nem kötelező a továbbiakban 

sem.” 

 


