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Kedves Diákok! 

A járvány léte, továbbá a súlyosságával kapcsolatban megoszló vélemények bonyolult és 

szokatlan helyzetet teremtettek az iskolakezdés szempontjából. Ebben a rendkívüli helyzetben 

igyekszünk olyan döntéseket hozni, amelyek az ésszerűség szempontjából indokoltak, és a 

magukat veszélyeztetetteknek érzők számára is megnyugtató alternatívát kínálnak.  

Döntéseink szükségszerűen a „jelen tudásunk alapján” elvén nyugodnak, vagyis adott 

helyzetben, ha a körülmények változnak, érvényüket vesztik vagy felülírandók. Utóbbi esetben 

természetesen tájékoztatunk Titeket. 

Egy iskola számára pedagógiai értelemben vízválasztónak bizonyul, hogy ezekhez a 

kihívásokhoz tud-e közösségként viszonyulni. Úgy, hogy meg tudjon felelni annak a 

kötelemnek, hogy az egymás iránti felelősségvállalás adott helyzetben fokozott, a korábban 

megszokotthoz képest számos ponton nagyobb fegyelmezettséget követel. 

Tökéletes megoldásokat nem tudunk felkínálni, de törekednünk kell arra, hogy a tanítás 

megkezdése után valamennyi szereplő számára biztosítsuk a szorongások nélkül megélhető 

iskolai jelenlétet. 

Az alábbiakban szeretnélek tájékoztatni Titeket a járványügyi helyzetre vonatkozó 

politechnikumi protokoll elveiről és szabályairól, amelyek a külső környezet körülményeinek 

függvényében visszavonásig érvényesek. 

 

 

I. Alapelveink 

1. Vállaljuk azokat a többlet kényelmetlenségeket, amelyek a járvány kezelésével járnak. Egy 

részüket azért, mert úgy gondoljuk, hogy ezek nagymértékben növelik a biztonságot, más 

részüket pedig azért, mert együttérzünk azokkal, akik különböző egészségügyi, családi és 

egyéb okokból aggódnak a lehetséges és számukra hátrányos következmények miatt. 

2. Törekszünk arra, hogy a politechnikumi értékekből adódó kommunikációs elveket és 

együttműködési sajátosságokat amennyire lehet, megőrizzük. 

3. Az iskolába járás kötelmére vonatkozó központi előírás betartásával és betartatásával együtt 

elfogadjuk, és igyekszünk rugalmasan kezelni, ha bizonyos iskolai rendezvényeken nem 

vesztek részt. (Pl.: a gólyatáborral vagy a tanulmányi kirándulással kapcsolatos távolléteket 

a hagyományostól eltérő módon a szülők is igazolhatják.) A minisztériumi rendelkezésekkel 

összhangban igazoltnak tekintjük azoknak a tanulóknak a hiányzását, akik a vírusfertőzés 

szempontjából veszélyeztetett csoportba tartoznak, és erre vonatkozóan hivatalos szakvéleménnyel 
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rendelkeznek (pl.: szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, 

rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek). 

4. A követelmények teljesítésétől nem tudunk eltekinteni. Párhuzamosan kétféle típusú iskolát 

azonban (a hagyományos és távoktató munkarendet egyidejűleg és párhuzamosan) nem tudunk 

működtetni. Így ha valaki nem vesz részt egy iskolai programon vagy a tanórákon, akkor az ő 

feladata a pótlás megszervezése. A pótlás vonatkozásában a hiányzóknak az esélyegyenlőségi 

indokok miatt kedvezményeket adni nem tudunk. A szülői keretet meghaladó hiányzások 

esetében orvosi igazolást kérünk, hiszen ennek igénylése online módon is lehetséges, tehát nem 

kell elmenni a rendelőbe. Ha ennek technikai akadálya adódik, akkor kérjük, hogy a szülők 

egyeztessenek az osztályfőnökökkel. 

5. Az iskola működésével kapcsolatos fő szabályokat a járványügyi hatóságok állapítják meg; 

ebben a vonatkozásban az intézmény nem rendelkezik mozgástérrel. A hagyományos 

munkarend esetleges újabb felfüggesztése kormányzati jogkör, amelyhez az intézmény adott 

helyzetben alkalmazkodni fog. 

 

 

II. Kéréseink 

1. Kérjük az egymással szembeni türelmet. Élethelyzetünk különböző: a biztonság és a 

megszokott életvitel közötti egyensúly mindenki számára mást jelent. 

2. Kérjük, fogadjátok el, hogy járvány van, amely szükségképpen megkívánja a 

járványmentes működés bizonyos körülményeinek megváltoztatását. 

3. Kérjük, fogadjátok el, hogy a jogszabályokban nem rögzített, de a helyzet indokolta 

előírásokat a közösségi szolidaritás elve alapján mindenkinek be kell tartania. 

4. A nem szokványos helyzetek nem szokványos döntéseket és megoldásokat 

kívánhatnak. Ezzel kapcsolatban megértést és türelmet kérünk. 

5. Kérjük, ha rosszul érzitek magatokat, náthásak vagytok, köhögtök vagy belázasodtok, 

akkor mindenképpen maradjatok otthon. 

6. Kérjük, ha betegek lesztek, és a kivizsgálás során kiderül, hogy a koronavírus tesztetek 

pozitív, akkor erről azonnal értesítsétek az osztályfőnököket. 

7. Kérjük, a tanév valamennyi napján legyen nálatok maszk, elegendő papírzsebkendő, a 

tanulmányi kiránduláson pedig kézfertőtlenítő is. 
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III. Általános szabályok a 2020-21-es tanév kezdetén  

1. Az épületbe csak maszkban lehet belépni. Ha valaki ezt megszegi, akkor a kaput 

felügyelő ügyeletes osztály tagjai értesítik az aktuális ügyeletes koordinátort. Ha valaki 

a maszkot otthon felejtette, és be kíván lépni az épületbe, akkor kivételesen biztosítani 

tudjuk számára, hogy a maszkot 200 Ft/db áron megvásárolja az iskolában. 

2. Az iskola területén bármiféle mozgás és helyváltoztatás során (folyosók, mosdók, büfé, 

ebédlő, tanári szobák, stb.) mindenki számára kötelező a maszkviselés. A tanórákon 

mindenki eldöntheti, hogy viselni akarja, avagy sem. Elvárjuk azonban, hogy a tanárok 

kérését tartsátok tiszteletben. (Pl.: előfordulhat, hogy olyan munkaformában dolgoztok, 

ahol az együttműködés fizikailag olyan mértékű közelséget kíván, hogy indokolttá válik 

a maszkok felvétele. Ha a tanár ezt jelzi, akkor a maszkokat fel kell venni.)  

3. Mindenkinek joga, hogy a maszkot folyamatosan viselje, nemcsak a kijelölt esetekben, 

hanem a tanteremben és a tanórákon is. A többieknek ezt tiszteletben kell tartaniuk, 

hiszen számos olyan élethelyzet adódhat - pl. veszélyeztetett családtag – ami alapján ez 

az eljárás szükséges és indokolt. 

4. Ha valaki a maszk viselését a vonatkozó helyszíneken vagy egy indokolt esetben 

megtagadja, akkor a diáknak jelentkeznie kell az ügyeletes koordinátornál. Az 

ügyeletes koordinátor értesíti a szülőket, és a diáknak távoznia kell az iskolából. 

Hiányzása ebben az esetben igazolatlan mulasztás. 

5. A Tornaház használatára vonatkozó szabályokat a testkultúra tanárok ismertetik az első 

tanórán és kifüggesztik a Tornaházban.  

6. A fertőtlenítés, kézmosás feltételeit az iskola biztosítja. Az A és B épületet, a 

Tornaházat és a Poliházat emeletenként kézfertőtlenítő berendezésekkel látjuk el. 

Kérjük, hogy az iskolába érkezéskor használjátok ezeket, vagy rögtön mossatok kezet 

a mosdóban. A mosdókban a hagyományos kézmosó eszközök mellé – ahogy már 

korábban is az influenzajárványok idején - speciális fertőtlenítő adagolókat helyeztünk 

el. Természetesen saját használatra egyénileg is behozhattok kézfertőtlenítőt az 

iskolába. 

7. A járványügyi előírásoknak megfelelően fokozottan figyelünk a termek szellőztetésére. 

Fontos lenne, hogy ebben Ti is közreműködjetek. Ha megérkeztek egy tanterembe, s az 

ablakok zárva vannak, akkor nyissátok ki őket. 

8. Külső, nagyobb létszámú rendezvényekre az iskola egyelőre nem szervez programokat 

(pl. színház-, illetve mozilátogatás). 
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9. A külső helyszíneken zajló programjainkat (pl. a szeptemberi városi iskola) az akkor 

aktuális járványügyi szabályok ismeretében és függvényében szervezzük meg. Erről a 

program megkezdése előtt tájékoztatunk minden érintettet. 

10. Az iskola épületén belül tartózkodókra a Politechnikum járványügyi szabályrendszere 

érvényes függetlenül attól, hogy iskolapolgárok, avagy sem. 

11. A járványhelyzet általános és politechnikumi szabályait az iskola épületében több 

helyen kifüggesztjük. 

12. Ha munkatársaink közül bárki (akár pedagógus, akár technikai dolgozó, gazdasági 

vagy titkársági munkatárs, stb.) megfázásos tüneteket észlel, akkor nem jöhet be az 

iskolába. A pedagógusok esetében a tanórák helyettesítését a hagyományos módon 

szervezzük meg. 

13. A szülők visszajelzései alapján a tanulmányi kirándulásokat a megszokott formában 

bonyolítjuk le. Ugyanakkor kértük az osztályfőnököket, hogy amennyire lehet, kerüljék 

a zárt helyiségekben szervezett programokat. Utóbbi esetben pedig figyelmeztessenek 

Titeket a távolságtartás, illetve a maszkviselés szükségességére. 

14. Ha valaki az elmúlt két hétben olyan felnőtt vagy diák társaságában tartózkodott, akinek 

később pozitív lett a koronavírus tesztje, csak abban az esetben jöhet iskolába, ha 

hivatalos teszttel igazolja, hogy nem fertőzött. Ellenkező esetben be kell tartania a két 

hetes karantén szabályát, s csak ennek követően jöhet be az iskolába. 

15. Ha valaki külföldről érkezik haza, akkor a karantén-szabályokat az aktuális 

jogszabályok alapján kell alkalmazni. Ha a karantént járványügyi hatóság rendeli el, 

akkor azt az iskola automatikusan az „egyéb” kategóriában igazolja. 

16. A tantermekben az alap ülésrendet úgy alakítottuk át, hogy a diák-diák közötti távolság 

a lehető legnagyobb legyen. Kérjük szépen, hogy önhatalmúlag a termek berendezését 

ne változtassátok meg. Amennyiben a szaktanár által alkalmazott tanulási módszer más 

berendezést kíván (pl.: pár- vagy csoportmunka), akkor a szaktanár előírása szerint a 

termet ideiglenesen át lehet rendezni. A tanóra végén azonban vissza kell állítani az 

eredeti állapotot. 

17. Aki kilépési joggal rendelkezik az épületből - 16, illetve 18 év felett – annak a kártyáját 

nem kell leadni a recepción, csak felmutatni. A 16 éven felülieknek nem kell bemutatni 

igazolásra a bérletüket, ha ki szeretnének menni az ötödik órában. 

18. Az ebédszünetekben az ebédlő helyiségének használatát – beleértve a büfé 

igénybevételét is - át kellett alakítanunk. A több éves tapasztalatok alapján a 

hagyományos működési rend olyan tömeges jelenlétet eredményez az első 
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ebédszünetben, amely a jelen helyzetben nem vállalható. Az ebédlő használatára 

vonatkozó új szabályok betartása fokozott figyelmet kíván részetekről, hiszen sérti és 

felülírja a korábban bevett gyakorlatként alkalmazott szabad mozgás elvét. 

19. Szeptember 3-ától a két ebédszünetben egy általunk kidolgozott beosztás szerint 

mehettek (és csak akkor) az ebédlőbe és a büfébe. A beosztást az órarend figyelembe 

vételével alakítottuk ki (pl. kinek és mikor van testkultúra órája). 

20. Az ebédeltetésben igyekszünk rugalmasan eljárni a tömegesség csökkentésére. (Pl.: ha 

egy osztálynak a 3-4. órában dupla órája van, akkor a tanár megállapodhat a 

csoporttal, hogy egyben tartják a foglalkozást, így számukra korábban megkezdődhet 

az ebédszünet.) Hasonlóképpen a szaktanárok megegyezhetnek egy-egy 

osztállyal/csoporttal, hogy előbb kezdik az órát és előbb fejezik be. Mivel csengetési 

rendet igazítani ehhez nem lehet, ez a kezdeményezés csak akkor működőképes, ha 

valamennyi résztvevő fegyelmezetten betartja a közösen kialakított szabályokat. 

Kérünk Titeket, hogy ha létrejön egy effajta, rátok is vonatkozó megállapodás, akkor 

annak kereteit pontosan és fegyelmezetten tartsátok be. 

21. A büfében vásárlók ebédszünetben nem étkezhetnek az ebédlőben; a vásárlás után el 

kell hagyniuk a helyiséget. Ezt az ebédlőben egyszerre tartózkodók létszámhatára 

indokolja. Az előfizetők azért élveznek előnyt, mert ők csak az ebédlőben 

fogyaszthatják el az ebédjüket. 

22. Tilos a gyűjtőpolcokra visszavitt ebédmaradékok elvitele és elfogyasztása. Ezt a jelen 

helyzetben különös fontosságú higiéniai elvet az ebédlőben ügyeletes tanárok szigorúan 

ellenőrizni fogják. Kérünk szépen mindenkit, aki ebben érintett, hogy fogadja ezt el, és 

ne folytasson bozótharcot. 

23. Akik saját ennivalót hoznak, azok továbbra is megmelegíthetik ebédjüket a 

diákkonyhán. Étkezési eszközöket az elfogyasztáshoz azonban mindenkinek saját 

magának kell biztosítania. A környezeti szempontok miatt ezek az eszközök nem 

lehetnek egyszer használatos műanyag eszközök. Mivel az iskola diákságának többsége 

támogatja a klímavédelmet, feltételezzük, hogy a mindennapi gyakorlatban könnyen 

érvényesíthető, hogy az eldobható eszközök használatának kényelmi szempontja ne írja 

felül az elvi elkötelezettség tudatosságát. 

24. Akik otthonról hoznak ennivalót, azok az osztályuk számára megállapított 

ebédszünetben jogosultak az ebédlő használatára, de a melegítés után ki is vihetik az 

ebédjüket, hogy másutt - pl. az osztályteremben - fogyasszák el. Utóbbi esetben kérünk 

Titeket a higiéniai szabályok betartására. Nemcsak a járványügyi helyzet, hanem a 



6 
 

tiszta, kulturált környezetre vonatkozó igények alapján is elfogadhatatlan, ha az 

osztálytermekben elmosatlan dobozok, evőeszközök, illetve ételmaradékok 

halmozódnak fel. 

 

Előre is köszönöm, ha támogatjátok ezeket a valamennyiünk érdekében hozott intézkedéseket, 

és közreműködtök a megvalósításukban. 

 

Budapest, 2020. 08. 28. 

 

Üdvözlettel:     Diósi Alojzia pedagógiai vezető 


