
Eljárásrend a tanév megkezdéséhez és a tanítás időszakára 

 a járványügyi ajánlások figyelembevételével 

a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában 

 

I. Előkészítés 

1. Tantestületi és összdolgozói értekezlet keretében a tantestület és a technikai 

személyzet tájékoztatása az EMMI által kiadott 2020/2021. tanévben a 

köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről. 

 

2. Egészségügyi felkészülés a pedagógusok és gyerekek fogadására. 

 

3. Művészet iskolai protokoll kialakítása, figyelembe véve az Operatív Törzs, az 

EMMI, az Oktatási Hivatal, a Klebelsberg Központ és a fenntartó tankerület által 

kiadott rendeleteket, utasításokat, ajánlásokat. 

 

4. A fertőtlenítő és kézfertőtlenítő szerek biztosítása, a készlet folyamatos 

ellenőrzése és dokumentálása. 

 

 

II. Beléptetés 

 

1. Minden reggel alapos fertőtlenítő takarítás. A tanórák ideje alatt folyamatosan 

fertőtleníteni kell a bejárati ajtó és a mellékhelyiségek kilincseit, délután legalább 

egy alkalommal a tantermek kilincseit is fertőtleníteni kell. A délutáni feladatokat 

a portások feladatkörének bővítésével oldjuk meg. 

 

2. Amennyiben lehetséges szintén minden tanítási napon a délutáni órákban 

(amikor a tanítás folyik) történjen meg a felületfertőtlenítés (padok, székek, 

csaptelepek, stb.) illetve a mellékhelyiség fertőtlenítő takarítása.  
 

3. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt, kéztörlőpapírt kell 

biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe 

érkezéskor mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a 

gyerekek, tanulók esetében a tanórák megkezdése előtt inkább javasolt a 

szappanos kézmosás). A tantermek ablakit – az időjárás függvényében – lehetőség 

szerint nyitva kell tartani és kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott 

szellőztetésre.  



 

4. Fontos a felületfertőtlenítők tantermekben történő kihelyezése, amit a tanárok 

és a kollégák saját belátásuk szerint használhatnak. A tanórák között nagy gondot 

kell azonban fordítani a több tanuló által használt gyakorlati eszközök (padok), 

hangszerek (pl. zongora) fertőtlenítésére. 

  

5. Az Intézménybe való belépéskor mindenki számára kötelező szappanos 

kézmosás illetve kézfertőtlenítés és a maszk viselése, október 1-től pedig a 

hőmérőzés. Lehetőség szerint a mellékhelyiségben egyszerre egy ember 

tartózkodhat.  

 

 

III. Tanítás 

 

 

1. A csoportos órákon különösen fontos a védőtávolság betartása, valamint 

szükség szerinti kézfertőtlenítés. A maszk használata nem kötelező, de erősen 

ajánlott. 

 

2. A gyermekekre várakozó szülők, hozzátartozók lehetőség szerint kint 

várakozzanak, amennyiben az épületben szeretnének tartózkodni, azt csak az 

előtérben tehetik és ebben az esetben a kézfertőtlenítés és a maszk használata 

kötelező.  

Azon „külsős” munkavállalók számára, akik bárminemű munkavégzés céljából 

az épületben tartózkodnak, szintén kötelező a megfelelő kézfertőtlenítés és a 

szájmaszk használata.  

 

3. Nagy létszámú tanuló, pedagógus, szülő, hangversenylátogató egyidejű 

jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, növendékhangversenyek, filharmóniai 

hangversenyek, stb.) rendezvény megszervezése során különös tekintettel kell 

eljárni, figyelembe véve az EMMI által kiadott járványügyi készenlét idején 

alkalmazandó eljárásrend ajánlásait, valamint az Operatív Törzs által 

meghatározott létszámkorlát szigorú betartására. 

 

 

 



4. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál a fertőzés 

tünetei észlelhetők, azonnal el kell különíteni őket az erre az esetre kialakított 

helyiségben – földszinti művész szoba - és haladéktalanul értesíteni kell a szülőt, 

az iskola egészségügyi orvosát (Dr. Czimbalmos István), illetve a fenntartót. 

 

5. Tanulói hiányzások kezelésénél az EMMI által kiadott „Intézkedési terv a 

2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrendben” megfogalmazott javaslatok szerint kell 

eljárni. 

 

6. Telephelyeken a művészetoktatásnak helyt adó köznevelési intézmény által 

kialakított protokollhoz történő alkalmazkodás kötelező az ott tanító 

művésztanárok számára. 

 

7. Az eddigiekben említett közérdekű előírások kiírásra kerülnek a bejárati ajtóra, 

valamint az iskola online felületeire (honlap, Facebook) 

 

8. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu 

felületein kell követni. 

 

 

 
Balassagyarmat, 2020. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

              Csábi István 

           intézményvezető  

 


