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Intézményi alapadatok: 

Megnevezés: Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum 

OM azonosító: 203027-009 

Székhely. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2. 

Telefonszám: (+36 82) 420 526 

Fax: (+36 82) 415 233 

E-mail: noszlopykszki@gmail.com 

Az intézményre vonatkozó szabályok és előírások. 

A kormány döntésével összhangban 2022. március 07-től visszavonásig a következő 

rendelkezések lépnek életbe: 

1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

1.1 Az intézményben legalább havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást 

kell elvégezni. Az intézmény vezetői ellenőrizik a takarítások végrehajtását. 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlásait.  

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. 

2. AZ INTÉZMÉNYEK, SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNÉNEK LÁTOGATÁSA, 

RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

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

illetve képzésben részt vevő (jelen eljárásrend tekintetében a továbbiakban együtt: tanuló) 

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

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a 

tanulókat és a szülőket, arról, hogy tünetek észlelésekor keressék meg háziorvosukat. 

Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a tanuló (szülő), és a foglalkoztatott köteles 

értesíteni az iskolát. Az a tanuló vagy oktató és foglalkoztatott, 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 megfigyelés időtartamának végét tartalmazó határozatot szükséges bemutatni. 

2.2 A szakképző intézmény vezetője határozza meg a vezetése alatt álló intézmény területén a  

maszkviselés szabályait azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat 

senki részére nem tiltható meg. 

2.3 A szülői és egyéb munka értekezletek megtartása online formában is lehetséges. 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára 

fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő 
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alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (tanulók esetében inkább javasolt a szappanos 

kézmosás). 

3.2 A foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor nem kötelező. A 

lehetőség fenntartását, allergiás, náthás időszakban az intézménybe történő belépésnél 

fenntartjuk. 

3.3 Amennyiben a testhőmérséklet-mérést, mint óvintézkedést alkalmazzuk, a mérési pontokat 

a helyi adottságok alapján, a tanulólétszámot is figyelembe véve alakítjuk ki annak érdekében, 

hogy a testhőmérséklet-mérés zökkenőmentes legyen, és ne alakuljon ki torlódás. 

Mérési pontként szóba jöhet valamennyi jól szellőztethető, megfelelő méretű tér, így például az 

iskolai bejárat, az aula, de akár más tér is, ahol a zsúfoltság elkerülhető. Az iskolába érkezés 

időpontja is szakaszolható a zsúfoltság elkerülése érdekében. A testhőmérséklet-mérést 

oktatók, nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók, beoltott felsőbb éves tanulók 

egyaránt végezhetik. 

3.4 A szociális helyiségekben biztosítanunk kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.  

3.5 Kéztörlésre papírtörlőket biztosít az intézmény, közös használatú textiltörölköző 

alkalmazása tilos. 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.  

3.6 Fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás 

során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a 

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 a felületnek megfelelő vírusölő hatású 

szerrel fertőtlenítésre kerüljenek. 

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

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

biztosítása és azok viselése szükséges. 

3.8 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

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. 
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4. A TANULÓK HIÁNYZÁSAINAK KEZELÉSE 

4.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, 

továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szerinti alapos okra hivatkozással nem enged 

iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló 

hatósági karanténba kerül a részére a járványügyi hatóság által előírt karantén időszakára. 

4.2 A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. § (1) bekezdés c) pontjának értelmében az 

intézményvezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen 

indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor a tanulói hiányzásnak 

a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői 

igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői 

kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány 

alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia. 

4.3 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban. 

5. A SZÁMONKÉRÉS, BESZÁMOLÁS RENDJE (ELSŐSORBAN A FELNŐTTEK 

SZAKMAI OKTATÁSÁRA VONATKOZTATVA) 

5.1 A szóbeli számonkérés napja –-, érintett területe, valamint a várható létszáma előre 

tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását. 

5.2 A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet 

részt. 

6. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

6.1 Amennyiben egy tanulónál, oktatónál, 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. Nem nagykorú tanuló esetén a 

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

feltétlenül keressék meg telefonon a tanuló háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az 

orvos utasításai alapján járjanak el. 

6.2 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, az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek 

megfelelően kell ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

6.3 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással, 

kórházi zárójelentéssel térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját 

hatáskörben nem bírálhatja felül. 
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6.4 Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt 

speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a 

szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

7. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

7.1 Az intézménynek és szakképzési centrumnak kiemelt feladata és kötelessége a járványügyi 

készültséget kezelő intézményi intézkedési terv folyamatos aktualizálása – szükség esetén - az 

intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve. A fenntartó által 

jóváhagyott intézményi intézkedési tervet a szakképző intézmény (szakképzési centrumhoz 

tartozó szakképző intézmények esetén a szakképzési centrum) köteles a szakképzési 

államigazgatási szerv feladatkörében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a 

továbbiakban: NSZFH) rendelkezésére bocsájtani. Az NSZFH amennyiben szükségesnek ítéli, 

további intézkedéseket kezdeményez a fenntartónál. 

7.2 Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról, a területi 

járványügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát haladéktalanul tájékoztatni kell. 

7.3 A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről a fenntartót, szakképzési 

centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a szakképzési centrumot, a 

szakképzésért felelős miniszter fenntartásában lévő szakképzési centrum esetén a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt haladéktalanul tájékoztatni kell.  

7.4 A COVID-19 fertőzés tényéről, illetve a szükséges intézkedésről haladéktalanul 

tájékoztatni kell 

 a fenntartót, 

 a szakképzési centrumot, 

 a szakképzésért felelős miniszter fenntartásában lévő szakképzési centrum esetén a 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt. 

7.5 Az intézmény évfolyamain az egész osztályra bevezetett tanügyi intézkedésre csak 

rendkívül indokolt esetben kerülhet sor, tekintettel arra, hogy 12 év felett minden tanuló élhet 

az oltás felvételével. A fertőzésben érintett tanuló a felgyógyulásáig nem látogathatja az 

intézményt. 

7.6 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 

ellenőrzése és támogatása az oktatók és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem 

igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a 

tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát meghatározott 

eljárásrend szerint látogathatják. 

7.7 Amennyiben az intézményben tantermen kívüli, digitális munkarend kerül átmenetileg 

elrendelésre, a gyermekfelügyeletet meg kell szervezni igény esetén a szülők támogatása 

érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a 

gyermekfelügyelet, arról a szakképzési centrum gondoskodik. 

7.8 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 
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8. KOMMUNIKÁCIÓ 

8.1 Intézményünk hiteles forrásokból tájékozódik, és ennek fontosságára felhívjuk az iskola 

közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a 

www.nive.hu felületein lehet és kell követni.  

8.2 A koronavírus vonatkozásában az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók 

nyújtanak segítséget. 

9. Az online kontakt órák lebonyolításával kapcsolatos előírások:(Google Meet, Discord, 

Teams, stb.) 

9.1 A kontakt órákon való részvétel minden diák számára kötelező. A be nem jelentett 

távolmaradás fegyelmi következményeket von maga után. (oktatói, osztályfőnöki 

figyelmeztetés) Az online óra során kiadott feladatokat az oktatók értékelhetik, a távolmaradók 

ezt minden esetben kötelesek pótolni. 

9.2 A távolmaradás igazolására szülői, vagy orvosi igazolás fogadható csak el. 

10. Intézményi munkacsoportok: 

A digitális munkacsoport tagjai: 

 Bence Miklós oktató 

 Keczeli László igazgató 

 Teveli Norbert informatikai munkaközösség-vezető 

 Szendrey Anita iskolatitkár 

Az oktatásszervezési munkacsoport tagjai: 

 Dohányné Végvári Anna osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 Horváth Gergely Jenő általános igazgatóhelyettes 

 Kis Csaba rendszergazda 

 Pintér Zoltán oktatási igazgatóhelyettes 

Az egészségügyi munkacsoport tagjai: 

 Kovács Krisztina védőnő 

 Hajdu-Major Petra gazdasági ügyintéző 

 Lunczer Erika szakmai igazgatóhelyettes 

 Tóth József gondnok 

Az intézmény vezetése az alább meghatározott rendben tart ügyeletet: 

 Hétfő: Keczeli László 8:00 - 15:30 

 Kedd: Lunczer Erika Katalin 8:00 - 15:30 

 Szerda: Horváth Gergely Jenő 8:00 - 15:30 

 Csütörtök: Pintér Zoltán 8:00 - 15:30 

 Péntek: Keczeli László 8:00 - 14:00  


