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INTÉZKEDÉSI TERV 

(PROTOKOLL) 

A NYÍREGYHÁZI EGYTEM EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMNAK ISKOLÁRA, 

ISKOLAHASZNÁLÓKRA (DIÁK ÉS SZÜLŐ), AZ INTÉZMÉNY ALKALMAZOTTAIRA (PEDAGÓGUS ÉS ADMINISZTRATÍV-

TECHNIKAI DOLGOZÓ) VONATKOZÓ, A KORONAVÍRUS („COVID - 19” - ES) JÁRVÁNYVESZÉLY ELLENI PREVENTÍV 

MEGELŐZÉSÉRE, AZ ISKOLA MUNKARENDJÉRE, AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁRA, A TANÍTÁS ÉS TANULÁS 

ÁTALAKÍTÁSÁRA ÉS BEVEZETÉSÉRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉS PROTOKOLLJA (ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK ÉS 

ELJÁRÁSREND) 

 

5. AZ ISKOLAI PROGRAMOK - RENDEZVÉNYEK (ÜNNEPÉLYEK, TANÉVMYITÓ 

ÉS TANÉVZÁRÓ STB.) FORMÁI ÉS RENDJE 

 

5.1 Az EMMI – protokoll ajánlása 

 

- Minden köznevelési intézménynek azt javasoljuk, hogy az első félévben esedékes, 

nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó 

ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) halasszák későbbre vagy a 

megszervezése során legyenek tekintettel az alábbiakra: 

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása 

(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés biztosítása, szellőztetés), 

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők 

körének korlátozása. 

- Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok 

belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett 

kirándulásokat, kérjük, belföldi úticéllal tervezzék át. 

- Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben,és 

tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni. 

- Az általános- és középiskolákban a délutáni iskolai sportfoglalkozásokat, valamint 

az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg javasoljuk felfüggeszteni. 
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5.2 Az Eötvös Gyakorlóiskola protokollja 

 

 

 

 

 

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola 2020/21. tanévi programjainak tervezett megvalósítása 

 

1. Iskolai ünnepélyek, megemlékezések 

 

Esemény Időpont Megvalósítás 

Tanévnyitó ünnepi 

köszöntő 

2020. 

szeptember 1. 

08.15. 

Az iskola aulájában az 1. évfolyamos 

tanulók és szüleik (1 szülő/gyermek) 

részvételével a járványügyi előírások 

betartásával. 

Megemlékezés az aradi 

vértanúkról 

2020. október 6. 

kedd 

Osztályonként a tanteremben a 6. 

évfolyamos tanulók által készített 

megemlékező műsor megtekintése 

felvételről. 

Ünnepély az 1956. évi 

forradalom és 

szabadságharc 

emlékére 

2020. október 22. 

csütörtök 

Ünnepi műsor megtekintése 

személyes jelenléttel vagy az 

osztályteremben felvételről az 

aktuális járványügyi előírások szerint 

Ünnepély az 1848-49-

es forradalom és 

szabadságharc 

emlékére 

2021. március 15. 

hétfő 

Ünnepi műsor megtekintése 

személyes jelenléttel vagy az 

osztályteremben felvételről az 

aktuális járványügyi előírások szerint 

Ballagás a 

gimnáziumban 

2021. április 30. 

péntek 

Hagyományos iskolai ünnepség 

keretében vagy online módon az 

aktuális járványügyi előírások szerint 

Ballagás az általános 

iskolában 

2021. június 15. 

kedd 

Hagyományos iskolai ünnepség 

keretében vagy online módon az 

aktuális járványügyi előírások szerint 

Tanévzáró ünnepély 2021. június 22. 

csütörtök 

Hagyományos iskolai ünnepség 

keretében vagy online módon az 

aktuális járványügyi előírások szerint 
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2. Kiemelt rendezvények 

 

Esemény Időpont Megvalósítás 

Erdei iskolai program 

(őszi) 
2020. szeptember-december 

Az Eötvös Gyakorlóiskola 

hagyományai alapján és 

szerint! 

Erdei iskolai program 

(tavaszi) 
2021. március-május 

Az Eötvös Gyakorlóiskola 

hagyományai alapján és 

szerint! 

Törpavató 
2020. nov. 11. szerda 

(1. iskolacsalogató idején) 

Az Intézkedési tervben 

foglaltak és az aktuális 

járványügyi helyzet szerint! 

Verébavató 5. évf. 2020. november 

Az Intézkedési tervben 

foglaltak és az aktuális 

járványügyi helyzet szerint! 

Verébavató 9. évf. 2020. november 

Az Intézkedési tervben 

foglaltak és az aktuális 

járványügyi helyzet szerint! 

Szalagavató 2020. október 

Szalagtűzés ünnepély és 

meghívott résztvevők 

nélkül! 

Farsang (Alsó tagozat) 2021. február 17-18. 

Az Intézkedési tervben 

foglaltak és az aktuális 

járványügyi helyzet szerint! 

Farsang (Felső tag. és 

gimnázium) 
2021. február 26. 

Az Intézkedési tervben 

foglaltak és az aktuális 

járványügyi helyzet szerint! 

Pedagógusnap 2021. június 4. péntek 

Az Intézkedési tervben 

foglaltak és az aktuális 

járványügyi helyzet szerint! 

 

3. Szülői értekezletek, fogadóórák 

 

Esemény Időpont Megvalósítás 

Szülői 

értekezlet 

2020. 

szeptember  

Az 1. évfolyamon és a 9.c osztályban személyes 

jelenléttel, a további osztályokban online 

megvalósítással 

Félévi szülői 

értekezlet 

2021. 

február  

Online megvalósítással vagy személyes részvétellel 

az aktuális járványügyi intézkedéseknek megfelelően 

Fogadóóra 1. 
2020. 

október 19. 

Online megvalósítással vagy személyes részvétellel 

az aktuális járványügyi intézkedéseknek megfelelően 
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(hétfő) 

Fogadóóra 2. 

2020. 

december 7.  

(hétfő) 

Online megvalósítással vagy személyes részvétellel 

az aktuális járványügyi intézkedéseknek megfelelően 

Fogadóóra 3. 

2021. 

március 22. 

(hétfő) 

Online megvalósítással vagy személyes részvétellel 

az aktuális járványügyi intézkedéseknek megfelelően 

Fogadóóra 4. 
2021. május 

17 (hétfő)  

Online megvalósítással vagy személyes részvétellel 

az aktuális járványügyi intézkedéseknek megfelelően 

 


