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Az iskola intézkedési terve a járványügyi készenlét idejére
alkalmazott eljárásrendről.
Magyarország kormányának döntése alapján a 2020/2021-es tanévet 2020 szeptember 1-én
hagyományos oktatás-nevelés formájában kezdjük meg. Intézményünk az alábbiakban részletezett
intézkedési tervvel biztosítja a vírus terjedésének megelőzését. Az intézkedési terv kidolgozásakor
természetesen figyelembe vettük az EMMI által kidolgozott – a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó – intézkedési tervet, illetve a szakképző intézmények számára kiadott protokoll
ajánlásait. Az intézkedési tervünk ezen kívül az intézmény sajátosságait is figyelembe veszi.
Előkészületek


A tanév megkezdése előtt az intézményben, minden helyiségre kiterjedő nagytakarítást, illetve
fertőtlenítő takarítást végeztünk. Ehhez a Szakképzési Centrum biztosította a szükséges
takarítószereket, vegyszereket, fertőtlenítő szereket. Megtettük az előkészületeket annak
érdekében, hogy a közös használatú helyiségeket naponta többször lehessen fertőtleníteni.



Az eddigi gyakorlattól eltérően az osztályok elhelyezését úgy oldottuk meg, hogy egy
tanteremben egy napon csak egy osztály lesz jelen, ezzel is csökkentve a tanulók osztályok
közötti keveredésének lehetőségét.



A munkaközösségi értekezleteken ismertettük a betartandó szabályokat (központi és helyi
intézkedési tervek) és kértük a kollégák segítségét abban, hogy a saját területükön fokozottan
ellenőrizzék e szabályok betartását. Az osztályfőnököket a prevenciós tevékenység fokozott
betartására kértük (pl. személyi higiénia fontosságának hangsúlyozása), az első napon
osztályfőnöki órák keretében a tanulók tájékoztatása történt meg.



A munkaközösségek ezen kívül ajánlásokat fogalmaztak meg, főleg a kényesebb területeken (pl.
tornatermi öltözők és műhelyöltözők használati rendje). Ezeket az ajánlásokat jelen intézkedési
tervbe beépítettük.



Kialakítottuk a folyosó ügyeletesi rendszer a tanévre. A szünetekben a kollégák nem csak az
iskolaépület előtt, hanem az utcafronti részen is jelen lesznek, megelőzve a tanulói csoportok
kialakulását.
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Előzetesen tájékoztattuk a szülőket és a tanulókat, hogy az idei évben nem tartunk tanévnyitó
ünnepséget, az első napon az iskolába érve minden tanuló azonnal foglalja el a helyét kijelölt
osztályteremben. Az osztályok és termeik listáját az iskola valamennyi bejáratára (3 bejárat volt
nyitva, hogy kerüljük a keveredést) kifüggesztettük, illetve valamennyi bejáratnál két kolléga
várta a tanulókat és igazította őket útba.



A tanévnyitó helyett az előzetesen közölteknek megfelelően az iskola hangosító rendszerén
keresztül tartottunk igazgatói tájékoztatót.

Az intézmény napi működésével kapcsolatos szabályok


Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja,
illetve az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében (technikai
dolgozók) csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.



A tanulók az osztálytermet elhagyva kötelesek az 1,5 m-es távolság betartására, kerülniük kell
a csoportosulások kialakulását.



Szájmaszk használata a közösségi tereken (pl. folyosók, büfé előtti terület, titkárság) kötelező.
A tantermekben és a tanórákon nincs kötelező maszkhasználat. A szájmaszkok biztosítása a
tanulók (illetve szülők) feladata.



A testnevelés órákat, ha az időjárás engedi szabad téren tartjuk meg.



Egy osztály tanulói egy időben nem tartózkodhatnak sem a testnevelés sem a
műhelyöltözőkben. Az átöltözést több öltözőhelyiségben vagy több lépcsőben kell végrehajtani.



A szűk tornatermi folyosó veszélyforrás a tanulók keveredésének szempontjából, így a folyosót
egyirányosítottuk. Ennek megfelelően az öltözőket a folyosón lehet megközelíteni, de onnan
távozni csak az udvar felé lehet.



Az iskolán belüli gyakorlati képzések ideje alatt a szaktanárok betartatják a tanulók között a
minimális 1,5 m-es távolságot.



Az időjárás függvényében folyamatosan szellőztetjük a termeket.



A nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény megszervezése
során betartjuk az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátot, az alapvető
egészségvédelmi intézkedéseket, szabályokat, és zárttéri helyett szabadtéri rendezvényeket
szervezünk. Lehetőség szerint egyáltalán nem rendezünk nagyobb létszámú rendezvényt.
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A 9. és 12. évfolyam kivételével nem tervezzük szülői értekezlet megtartását, az osztályfőnökök
és a szaktanárok digitális módszerekkel tartják a kapcsolatot.



Osztálykirándulásokat lehetőség szerint a tavaszi félévre halasztjuk (ha addig rendeződik a
helyezet), a már megszervezett belföldi osztálykirándulásokat lehetséges megtartani.



Az intézmény bejáratainál kézfertőtlenítőt helyeztünk el, szükség esetén ezt cseréljük.



Valamennyi szociális helyiségünkben, sőt az osztálytermekben is van lehetőség a szappanos
kézmosásra.



Az iskolai szűrővizsgálatokat - amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére
nem kerül sor – a megszokott formában bonyolítjuk le, együttműködve az iskolaorvossal és a
védőnővel.



Ha egy tanuló a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik (lásd EMMI által
kiadott esetek), erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását
igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági
karanténba kerül. Ezekben az esetekben a szaktanárok digitális rendben végzik e tanulók
oktatását.

Megbetegedés gyanúja esetén követendő protokoll


Ha egy tanulónál, pedagógusnál, vagy technikai dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, őt
elkülönítjük.



Tanulókat az iskola – más célra nem használatos – 106-os számú helyiségében, vagy jó idő
esetén az iskolaudvaron különítjük el. Az elkülönítést végző személy számára védőeszközt
(kesztyű és szájmaszk) biztosítunk. Haladéktalanul értesítjük a szülőt vagy a gondviselőt, a
tanuló csak akkor hagyhatja el az iskolát, ha ő megérkezik. A szülő / gondviselő figyelmét
felhívjuk arra, hogy azonnal értesítse a háziorvost, aki az aktuális szabályozásnak megfelelően
megteszi szükséges intézkedéseket.



A tanuló – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az
iskolába.

Megbetegedés esetén


Az intézményben a digitális munkarend bevezetéséről – a körülmények figyelembevétele
alapján – az Operatív Törzs dönt.
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Az érintett tanulók a digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból
nem látogathatják.

Munkacsoportok megalakítása
A tanév indítását követően, az első tanítási héten (2020. szeptember 03-ig) Az alábbi
munkacsoportokat hoztuk létre:


digitális munkacsoport,



oktatásszervezési munkacsoport,



egészségügyi munkacsoport.

A munkacsoportok elsődleges feladata, hogy a járványhelyzet pillanatnyi állapotát monitorozva
kialakítsák az intézményi sajátosságoknak megfelelő protokollokat, bármely lehetséges
forgatókönyvet alapul véve, illetve a fenti intézkedések maradéktalan betartatásának ellenőrzése.
További feladatuk, hogy a járványhelyezettől függően elrendelt részleges vagy teljes tantermen
kívüli, digitális oktatási munkarend lebonyolítását előkészítsék.
Digitális munkacsoport
Tagok: Samu Sándor igazgatóhelyettes,
Papp Lászlóné titkárság,

Tímár András oktatástechnikus, rendszergazda,
Szijártó László az informatika munkaközösség tagja,
Molnár Zoltán a természettudományi munkaközösség tagja,
Biácsi Hajnalka a humán munkaközösség vezetője.
A munkacsoport tagjainak kiválasztásánál elsődleges szempont a magas informatikai
kompetenciák és a különböző tudományos szakterületek képviselete volt.
A csoport feladatai, tevékenységei:


A digitális munkarend zavartalan működését támogatja és segíti.



A digitális munkacsoport tevékenysége kiterjed az intézmény dolgozóival való
kapcsolattartás meghatározására, az

intézményben

használt

digitális

platformok

egységesítésére, a rendelkezésre álló infrastruktúra felmérésére, illetve az oktatók
támogatására digitális módszertan alkalmazása során (eszközök használata; platform(ok)
megismer(tet)ése, alkalmazása).
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Az oktatókkal való kapcsolattartás a Kréta rendszeren keresztül, E-mailben vagy telefonon
történjen.



A digitális munkarendre való átállásra már szeptembertől felkészítjük tanulóinkat, az egyes
osztályokkal/csoportokkal való digitális/online kapcsolattartás kialakítása már az első naptól
elindul (elérhetőségek, E-mail címek összegyűjtése, közösségi csoportok megalakítása, stb.).



Diákjaink adatait még a tanév első napjaiban ellenőrizzük a Kréta-rendszerben (személyes
adatok, elérhetőségek, belépési kódok, szülői/gondviselői adatok), fokozottan felhívjuk a
figyelmet a digitális napló központi szerepére az esetleges digitális munkarendre való
átállásnál.



Diákjaink (és oktatóink) számára (lehetőség szerint, ill. az eszközkészlet alapján) eszközöket
(számítógép, laptop) biztosítunk az otthon való tanulás megvalósításához.



A digitális oktatás során heti beszámolót kérünk oktatóinktól (illetve az osztályfőnököktől),
ahol a hét tapasztalatait, problémáit, javaslatait írják le.



-A tantestületi vagy kisebb közösségi megbeszélések (oktatói) „discord” felületen zajlik (ez
már a 2020 tavaszi digitális munkarend során is jól működött)



-A részleges vagy teljes digitális munkarendben való tanítási és tanulási tevékenység (tanórák
tartása, anyagátadás, számonkérés, stb.) az egységesített platformo(ko)n történik.



-Az órák és a tananyag beírása a Kréta felületen zajlik, a házi feladatok/tananyagok „kiadása”
és „visszakérése” a Kréta, ill. az egységesített platformon történik

Oktatásszervezési munkacsoport
Tagok: Tóth Gábor igazgatóhelyettes
Major László gyakorlati oktatásvezető,
Vincze Anita az osztályfőnöki munkaközösség vezetője,
Tóth György az informatika-villamosság munkaközösség vezetője


Tömeges megbetegedések esetén annak megszervezése hogy – amennyiben az Operatív
Törzs másként nem rendelkezik - hogy az iskolában csak a 9., 12. és a 13. évfolyam diákjai
tartózkodjanak, a többiek a digitális oktatásra térjenek át.



A 18 osztályterem a hozzá tartozó laborokkal biztosítja a három évfolyam elhelyezését úgy,
hogy a tantermekben 1,5m távolságra legyenek a tanulók. Ezeken az évfolyamokon
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tanulóknak tantermi oktatást szervezünk az érintett korcsoportok oktatási és nevelési
feladatainak sajátossága miatt.


A tanműhelyekben és laborokban a 9. és 13. évfolyam diákjainak a szakoktató kollégák
biztonságos körülmények között tartják az oktatást, ügyelve a távolságtartásra és az
eszközök fertőtlenítésére.



A tanműhelyben a kézfertőtlenítést a műhelyekben elhelyezett alkoholos fertőtlenítővel kell
elvégezni. Az egyes munkahelyek között tartani kell a legalább 1,5 m-es biztonsági
távolságot. A tanműhelyi öltözőkben az oktató gondoskodik arról, hogy a tanulók egyszerre
csak biztonságos létszámban öltözzenek.



Az óraközi szünetekben a tanulók számára a folyosón a maszk használata kötelező. A büfé
előtt a biztonsági távolságot jelzőcsíkok felragasztásával érzékeltetjük. Az órák alatt a
folyosók fertőtlenítő takarítása kötelező.



A többi évfolyam diákjainak digitális formában kerül megszervezésre az oktatás, melyet a
tavalyi tapasztalatok alapján a KRÉTA rendszer mellett a Google Classrom rendszer
segítségével kívánunk megszervezni a 10. és a 11. évfolyamon.



A szülőknek szóló információkat az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra. A szülőkkel a
kapcsolatot digitális eszközök segítségével tartjuk. Közvetlen kapcsolat tartására csak
indokolt esetben és egyeztetés alapján kerülhet sor a biztonsági óvintézkedések fokozott
betartása mellett.



Testnevelés órák csak az iskolában tartózkodók részére kerülnek megtartásra úgy, hogy a
rendelkezésre álló öltözői kapacitást egyszerre csak egy-egy osztály egy-egy része használja.



Az igazolásokat, felmentéseket szükség esetén digitálisan adjuk ki és az aláírt példányok
szkennelt formában kerülnek az érintett célszemélyekhez.

Egészségügyi munkacsoport tevékenysége
Tagjai: Kovács Péter igazgató,
Szalai János testnevelő tanár
Szoó Dániel testnevelő tanár
László Mariann Rita testnevelő tanár
Kemenesi Zoltán testnevelő tanár
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Ezen kívül a munkacsoport munkájában részt vesz minden folyosóügyeletre aktuálisan
beosztott oktató.


Az iskolába való belépéskor kézfertőtlenítés (a bejáratoknál elhelyezve) kötelező mindenki
számára! Az ügyeletes tanár, ill. a portás felügyeli.



Az iskola épületében és az udvaron is ügyelni kell a távolságtartásra, a testi kontaktusok
elkerülésére.



Maszk használata a valamennyi közösségi térben kötelező.



A tantermekben a szellőztetésről is gondoskodni kell. A nyitott ajtónál való tanítást
preferáljuk, hogy minél kevesebb legyen a kilinccsel való érintkezés.



A szünetekben folyosóügyeletet tartunk (az iskola épületén belül és kívül egyaránt). Figyelni
kell a védőtávolság betartására (a közösségi tereken, pl. büfé, porta előtt folyósómatricák
jelzik ezt).



A titkárságra csak maszkban lehet belépni.



Az ügyletes pedagógusok figyelnek arra is, hogy a mosdókban ne tartózkodjanak többen,
mint amennyit a védőtávolság betartása enged. A mosdó használata csak addig tarthat,
ameddig feltétlenül szükséges.



A takarítószemélyzet tanítás előtt és után fertőtlenítik a mosdókat, a kilincseket, valamint a
tantermek kilincseit is, illetve az óraközi szünetekben is lehetőség szerint.



Az intézmény maszkot biztosít az oktatóknak, illetve igény (és lehetőség szerint) a diákok
számára.



A beteg, illetve betegségre utaló tüneteket mutató gyermekek esetében nincs mérlegelési
lehetőségünk, azonnal értesítjük az iskolaorvost vagy a védőnőt és a szülőket, akik hazaviszik
őket.



A szülők csakis maszkban léphetnek be az iskola területére, és egyszerre csak 1 szülő
tartózkodhat az iskola területén.



A beteg gyermeket azonnal elkülönítjük az erre kijelölt helyiségben. A szülőt értesítjük, hogy
haladéktalanul vigye el a gyermekét.



Tanulmányi és egyéb kirándulásokat, iskolai rendezvényeket nem tartunk iskolánkban,
külföldi utakat sem szervezünk (pl. Határtalanul).
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Szombathely 2020 szeptember 02.

Kovács Péter
igazgató
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