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A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye 

járványügyi készenlét idején alkalmazott intézkedési terve a 2022/2023-as tanévben 

 

Jelen intézkedési tervünk a Hivatalos Értesítő 2022. 17. számban, a 2022. 04. 07-én megjelent,  

SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályokat tartalmazó 

Eljárásrend, valamit az azt részben módosító 2022. szeptember 9-én életbe lépő, Nemzeti 

Népegészségügyi Központ által kiadott módosítás (51473-1/2022/JIF), valamint az EMBERI 

ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA INTÉZKEDÉSI TERV A KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁSRENDRŐL 6. verzió alapján készült. 

 

Ezen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. Módosítására a 

járványügyi helyzettől függően kerül sor az érvényes EMMI rendelet alapján.  

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról a tagintézmény-vezető köteles gondoskodni, a 

fenntartó feladata a megvalósítás ellenőrizése. Az intézkedési terv nyilvános, minden módosítását 

követően megtalálható az iskola honlapján is. 

 

 

Járványügyi protokoll  

- a COVID-19 fertőzést a háziorvos jelenti a Kormányhivatalnak 

- Ha kertvárosi diák családjában pozitív személy van, és a kertvárosi tanulónk oltatlan, 

akkor otthon marad- őt a Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 

karanténba teszi, annak lejártáig közösségbe nem járhat. 

- Ha a diákuk oltott,  kontaktban álló, és tünetmentes: jöhet iskolába,  a kontaktustól 

számított 5 napig köteles maszkot viselnie. 

- Ha a kontakt személynek fertőzéses tünetei vannak: antigén gyorsteszt vagy PCR 

vizsgálat- 7 nap karantén 

- Igazolt fertőzés esetén 7 nap karantén (ha a karanténban lévő beteg 4. napján már láztalan 

és az 5. napon a gyorstesztje negatív, akkor a karantén feloldható) 

- Ha covidos tanuló van az osztályban, ő karanténba kerül, az osztály tagjai pedig az 

iskolában 5 napig szájat és orrot eltakaró maszkot viselnek. 
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1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

 

       1.1 Minden köznevelési intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő 

takarítást kell elvégezni. A tagintézmény-vezető ellenőrzi a takarítások végrehajtását. 

 

       1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ ajánlását. 

 

       1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 

2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében 

csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben a szülők gyermeküknél 

tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A 

szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 

2.2 A köznevelési intézmény házirendjében hozhat az intézmény területére érvényes, az 

egészségvédelemre vonatkozó belső szabályokat. 

 

2.2.1 Intézményünk oldalsó és hátsó bejárati ajtói 8.00 órakor bezárásra kerülnek.  Ezt követően 

az épületbe csak a főbejáraton lehet belépni. Az épületbe való beléptetést a portaszolgálatra kijelölt 

ellátók végzi. 

Felelős: portai szolgálatot ellátó 

A portaszolgálat beosztásáért felelős: a DÖK elnök 

 

2.2.2. A tanév során a szülők gyermekeiket reggel az iskola három bejáratáig kísérhetik 7.45-ig. 

A tanítás végén a bejárati ajtókon kívül várhatják meg. A tanítási idő végén a pedagógusok a 

szülőkkel egyeztetett időpontban kísérik ki a gyerekeket az ajtókhoz. Szülő/gondviselő/ 

hozzátartozó az iskola udvarán és épületében csak előre egyeztetett időpontokban, szülők számára 

is látogatható programokon, rendezvények idején, vagy ügyintézés céljából tartózkodhat. 

 

 

2.3 Járványhullám idején tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez 

lehetséges – el kell kerülni. A szaktantermek, tantárgyi bontótermek kivételével az osztályok 

a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. 

 

2.4 A nagy létszámú gyermek, tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó esemény 

megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: 
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 alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (kézfertőtlenítés, szellőztetés 

stb.), 

 zárttéri helyett lehetőség szerint szabadtéri program szervezése. 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

3.1. Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára a 

pedagógusoknak fel kell hívni a diákok figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és 

után minden belépő fertőtlenítse a kezét, étkezések előtt és után alaposan mosson kezet. 

Felelős: portás 

 

3.2. A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. 

Felelős: takarítók 

 

3.3. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata kifejezetten 

kerülendő. 

Felelős: takarítók 

 

3.4. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

Felelős: minden pedagógus 

 

3.5. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. Alakítsuk ki a szokásokat: papír zsebkendő 

használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és 

alapos kézmosás, kézfertőtlenítés. 

Felelős: minden pedagógus 

 

3.6.A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, napi többszöri fertőtlenítő takarítás szükséges 

 a folyosókon és a szociális helyiségekben, tantermekben. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt 

figyelmet kell fordítani a kézzel gyakran érintett felületekre (padok, asztalok, székek, az ajtó-, 

ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, 

monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható 

falfelületek vírusölő szerrel való fertőtlenítésére. 

Felelős: gazdasági ügyintéző 

 

3.7. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét 

ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő 

védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges. 

Felelős: gazdasági ügyintéző 

 

3.8. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 
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fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek 

ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

Felelős: minden nevelő 

 

3.9. Javasolt a gyors, nagy mennyiségű ablak kinyitásával történő gyors szellőztetés. Amennyiben 

az ablakok nem nyithatók, egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss 

levegőellátást, kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. A légtechnikai 

eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

3.10. Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell. 

Felelős: takarítók, testnevelők 

 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

4.1. Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A 

felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. 

Felelős: Konyha üzemeltetője 

 

4.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

Felelős: minden pedagógus 

 

4.3. Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, 

fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni. 

Felelős: Konyha üzemeltetője 

 

4.4. Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, 

vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. 

Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem 

tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő. 

Felelős: Konyha üzemeltetője 

 

4.5. Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák 

cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, 

tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták 

egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje 

minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása 

ajánlott. 

Felelős: Konyha üzemeltetője 
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4.6. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell 

biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem 

üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan ellenőrizze és 

betegség gyanúja esetén intézkedjen. 

Felelős: Konyha üzemeltetője 

 

5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

5.1. A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális határátlépési szabályok 

alapján lehetséges, az ezzel kapcsolatos tudnivalók a Rendőrség honlapján megtalálhatóak. 

 

 

 

 

 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

6.1 A 20/2012 (VIII. 31. ) EMMI rendelet 51.§ (1) alapján. A beteg gyermek, tanuló az orvos 

által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a 

pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, 

tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül 

értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. 

 

6.2 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, 

valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást 

igazoltnak kell tekinteni, ha: 

 

a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a 

házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni, 

d) a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói 

jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja,  

e) az általános iskola 7–8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10–12. évfolyamos 

tanulója – tanítási évenként legfeljebb két alkalommal – pályaválasztási célú 

rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt 

a szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja. 

 

 

6.3 Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola 

köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén – amennyiben a kollégium nem az 

iskolával közös igazgatású intézmény – a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első 
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alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem 

tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni 

a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése 

eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti 

szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

 

6.4  a) Tanuló esetén, a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és 

gyermekjóléti központot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén – gyermekvédelmi szakellátásban 

nevelkedő tanuló kivételével – a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. 

 

         b) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén 

– a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás 

okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az 

igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a 

tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit 

szolgáló feladatokat. 

 

6.5  Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási 

órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési 

hatóságot – a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével –, valamint 

ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének 

az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási 

évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola tagintézmény-vezetője 

haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a 

család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi 

szakszolgálatot. 

 

6.6 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás 

megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben 

összesen 

b) tanköteles tanuló esetén harminc tanítási óra és egyéb foglalkozás. 

 

6.7 Ha a tanulónak– az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy 

tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a 

kétszázötven tanítási órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát 

meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, 

a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen. 

 

6.8 A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor 

tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai 
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foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési 

kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, 

tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az 

első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel 

nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

6.9 Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a 

házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az 

idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának 

minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 

 

6.10 Minden pedagógus köteles a saját tanítási óráján a hiányzókat naprakészen, pontosan jelölni 

a Kréta naplóban. 

 

7. ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

7.1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi 

ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az 

egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és 

egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni. 

 

7.2. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól 

függetlenül is), különös tekintettel a koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által 

kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett 

utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői 

szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és 

a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori 

szellőztetésről. 

 

7.3. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele 

szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az 

eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel 

 

8. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

8.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola 

egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek 

esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni 

arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. 

Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

 

Elkülönítő helyiség: 1. emelet fejlesztő szoba 

Az elkülönítő helyiségben gumikesztyűt, szájmaszkot, szemetes zsákot, papír törölközőt, 
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lázmérőt kell tartani, ennek meglétét folyamatosan ellenőrizni. 

Felelős: gazdasági ügyintéző 

 

8.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

 

8.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, 

illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. 

Amennyiben fennáll a gyanú, kötelességük az NNK által kiadott aktuális 

eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

 

8.4. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a 

háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 

8.5. Igazolt COVID -19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, COVID -19 

fertőzésre gyanús tüneteket nem mutató személy látogathatja – akár dolgozóként, akár 

tanulóként- a köznevelési intézményt. Az igazolt COVID -19 fertőzöttel történt szoros 

kontaktus időpontjától számított 5 napig köteles a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni. 

Amennyiben a kontakt személynél COVID -19 fertőzésre gyanús tünetek jelentkeznek, akkor 

szükséges elkülöníteni, azonnal orvoshoz fordulni. 

 

 

Nyíregyháza, 2022. 09. 22. 

 

 

 Gyula Szabolcs 

 tagintézmény-vezető 
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A tanulói felügyeletekre vonatozó szülői igényeket felmérjük, az ügyeletet azokhoz igazítottan, 

akár (18.00-ig) megszervezzük 

Ebédeltetés rendje: 

Ebédelési rend  

(osztályonként külön sorba)  

  

Osztályok Időpont 

1.a 11:00 

1.b 11:00 

1.c 11:30 

2.a 11:40 

2.b 11:40 

2.c 11:40 

3.a 12:00 

3.b 12:00 

3.c 12:30 

3.d 12:30 

4.a 12:45 

4.b 12:45 

4.c 12:45 

5.a 13:00 
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5.b 13:00 

6.a 13:35 

6.b 13:35 

7.a 13:45 

7.b 13:45 

8.a 13:45 

8.b 13:45 

 

A tanulói felügyeletekre vonatozó szülői igényeket felmérjük, az ügyeletet azokhoz igazítottan, 

akár (18.00-ig) megszervezzük 

Alsó folyosó 

 
  

 

   

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Reggel 
7:00 - 7:30 

Sivadó Miklós Sivadó Miklós Sivadó Miklós Sivadó Miklós Sivadó Miklós 

Délelőtt 
7:30 - 12:00 

Kalocsai Erika 
Dr. Cserhalminé 
Demeter Edina 

Czirjákné Veszeli 
Krisztina 

Révészné Kepics 
Adrienn 

Tóth-Pécsi Éva 
Kotáné Szombaty 

Márta 

Konkoly Gyöngyi 
Balázs Dávid 
Kocsis Erika 

Lipők Lászlóné 
Virág Csaba 
felföldi Edit 

Szóláth Erika 
Papp Bettina 

Mester-Virágh Anita 

Délután 
16:15–17:00 

Révészné Kepics 
Adrienn  
8. terem  

Dr. Fogarasi 
Szabolcsné  

5. terem 

Nagy Mariann 
1/a. terem  

Papp Bettina 
7. terem 

Kotáné Szombaty 
Márta 

9. terem  
Tóth-Pécsi Éva 

3. terem 

Konkoly Gyöngyi 
2. terem  

Mester-Virágh Anita 
4. terem 

Balázs Dávid 
1. terem  

Juhász Eszter 
6. terem 

17:00–18:00 
Mushó Dóra 

1. terem 
Mushó Dóra 

1. terem 
Mushó Dóra 

1. terem 
Mushó Dóra 

1. terem 
Mushó Dóra 

1. terem 
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Felső folyosó 

 

Hétfő: Dósáné Balázs Mariann 

 Illés Tamás György 

 Pásztorné Nagy Gizella 

  Péter Zoltán Krisztián 

 

Kedd: Drahosné Nádasi Ildikó 

 Póka Imre 

 Szabó Katalin 

 Tornai Renáta 

 Vasenszki József 

 

Szerda: Konzili Edit 

 Sasváriné Juhász Enikő 

 Szuhár Renáta 

 Vácz-Gyüre Rita 

  

Csütörtök: Hársfalviné Hudák Erika  

 Muraci-Fenyőfalvi Mónika  

 Rubóczkiné Nagy Marianna  

 Sári Nikolett  

 Szaszala Eszter  
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Péntek: Kazup Lilla 

 Oroszné Borbély Henrietta 

 Palkó Rita 

 Szatmár Zoltán 

 Székelyföldiné Baksa Katalin 
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