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      Ikt.sz.: 71-2/2020 

XXVIII. SZÁMÚ IGAZGATÓI UTASÍTÁS 

tárgya : koronavírus terjedésének megelőzésére,a járványügyi feladatok megtartására szóló intézkedés 

XXVI. sz. igazgatói utasítás módosítása 

hatálya : 2020. augusztus 31.-től visszavonásig (ezzel egy időben, a XXVI. sz. igazgatói utasítás 

visszavonásra kerül) 

k i ter jed : minden az iskolával jogviszonyban álló tanárra, munkatársra, növendékre, a jogviszonyban 

állókkal kapcsolatba kerülő személyekre, a gyakorlóhelyre érkező tanárjelöltekre, az iskola székhelyére 

és telephelyeire belépő bármely személyre. Az utasítás az iskola munkavállalói számára munkaköri 

leírásuk, a tanulói jogviszonnyal rendelkezők valamint az iskolába belépők számára a Házirend 

mellékletét képezi, melynek betartása és betartatása kötelező.  Az utasítás végrehajtása minden érintett 

személyre vonatkozóan kötelező, annak nem figyelembe vétele a közösséghez tartozó tagok 

veszélyeztetésével jár, munkahelyi kötelezettség megszegésének minősül. 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK: 

1. A közegészségügyi, járványügyi szabályokat fokozottan be kell tartani: gyakori kézmosás és 

zsebkendő használat, maszk viselése a közösségi terekben, tantermekben, irodákban. Az 

iskola székhelyén és telephelyein(tagiskolákban) csak egészségesen lehet a közösségben 

tartózkodni, munkavégzésre, tanulásra megjelenni. 

2. Az iskola székhelyére és telephelyeire belépő valamennyi személy kötelezően használja a 

kézfertőtlenítőt. Erre a porta felhívhatja a belépő figyelmét, valamint alkalmanként 

testhőmérsékletet mérhet. 

3. A tanítási órák előtt (hangszeres és elmélet) a tanulóknak kötelező a fertőtlenítő szappannal a 

kézmosás. (mosdókban kihelyezve) 

4. Az iskolától a tanulónak kölcsönadott hangszereket sem a tanórán, sem a tanórán kívül, más 

személy nem használhatja. A főtárgy tanár a megfelelő higéniai intézkedésekkel (fertőtlenítő 

kendő) javítja, kezeli a tanuló hangszerét. A zeneiskolai hangszereket sem az iskolában, sem 

más helyszínen más személynek használatra átadni nem lehet. A szülő szükség szerint csak a 

hangszer tokját törölheti meg fertőtlenítő kendővel (csak nedves).  

5. Minden esetben, ha a tanár, a tanuló vagy hozzátartozóik koronavírussal fertőzött területen 

tartózkodtak vagy érintett személlyel kapcsolatba kerültek, 14 napig kötelesek a közösségtől 

elzártan, otthon tartózkodni.  Ez alól csak két negatív eredményű teszt bemutatásával 

mentesülhetnek. Érintettségükről azonnal kötelesek tájékoztatni az iskola vezetését. 

(tazi@tothaladar.hu tanuló neve – érintett személy neve, az utazás vagy találkozás dátuma)  

6. Csoportos tanítási órán kötelező, egyéni hangszeres órán a tanár kérése alapján kell a maszkot 

viselni. A tanítási folyamatban minimálisra kell csökkenteni a személyes érintkezést.  

7. Tanszaki és munkaközösségi hangversenyeket csak a meghatározott időpontokban, kizárólag 

az iskola székhelyén a Fodor-teremben lehet szervezni. A hangversenyt a növendékek 

létszámától függően korlátozott számban látogathatják a szülők. Az érintett családokat a 

főtárgy tanára írásban értesíti. A hangversenyek, foglalkozások időpontját a főtárgy tanár előre 

egyezteti az iskolavezetéssel. 

mailto:tazi@enternet.hu


 

Tóth Aladár Zeneiskola AMI 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Minősített Referenciaintézmény 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóhelye, a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Partneriskolája 

 

 

 

 

1063 Budapest, Szív u. 19-21. 

tel./fax: 351-6888, e-mail: tazi@tothaladar.hu 

honlap: www.tothaladar.hu 

OM azonosító: 039669; 

Fenntartó: Belső-Pesti Tankerületi Központ BP 1101 
 

 

 
 

 

8. Országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyre készülő növendék/szülei vagy tanára a 

versenyre való bejelentkezés előtt, szándékát írásban (tazi@tothaladar.hu) jelzi. A versennyel 

kapcsolatos felkészülési időszak alatt a Fodor-termet csak a meghatározott időpontban 

használhatja, mely a tanulmányi feladatokkal összeegyeztendő. A felkészülési idő alatt a 

korrepetíció szervezésénél is kötelező a távolságtartás megőrzése.  

9. Az iskolával kapcsolatba kerülők folyamatosan kapnak tájékoztatást a szükséges teendőkről a 

www. tothaladar.hu oldalon, melyet kötelesek figyelemmel kísérni.  

SPECIÁLIS SZABÁLYOK AZ ISKOLA SZÉKHELYÉN ÉS TELEPHELYEIN SZEPTEMBER 7.-TŐL 

(KERÜLETI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁK, ÓVODÁK) 

10. A kerületi általános és középiskolákban, óvodákban - a zeneiskola telephelyein - folytatott 

képzésekben részt vevő tanulók az épületbe lépéskor kötelesek nevüket a portán bemondani. 

Az ott tanulók névsorát a két iskolavezetője a jogszabályok betartásával kezeli.  A zeneiskola 

a pandémia alatti szükséges intézkedésekhez a tanuló nevét, anyja nevét és 

telefonszámát, valamint a telephelyen tanító tanárok órarendjét, elérhetőségét adja át, melyet 

a két iskola vezetője a jogszabályok betartásával kezel 

11. Valamennyi zeneiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló és szülője köteles betartani és 

betartatni az adott telephelyen levő - pandémia alatti - különös 

eljárási szabályokat. Amennyiben a szülő nem léphet be az iskolaépületbe, úgy a hangszeres 

tanár segít a fiatalabb növendékeknek a tanterembe vinni a hangszereket. Ez alól kivételt 

képeznek a hangszeres előkészítő 1., 2. és az alapfok 1. osztályba járó növendékek szülei. A 

szülő a hangszerek hangolásának és otthoni kezelésének tanulásához részt vesz a tanítási 

órán. Az iskola épületében csak a kijelölt osztályteremben tartózkodhat a zenei óra ideje alatt, 

maszkot viselve. 

12. A tanuló köteles az óra előtti kézmosást betartani, a tanteremben a kijelölt tárgyakat használni.  

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A ZENEISKOLA ÉPÜLETÉBEN 2020. SZEPTEMBER 7.-TŐL. 

1. Szülők az iskolaépület folyosóin várakozás közben min.1,5m távolságra ülnek egymástól, 

maszkot viselve, így csak korlátozott számban tehetik ezt meg. A porta és vagyonvédelmi 

szolgálat tájékoztatja a szülőt, ha ez már nem lehetséges. 

2. Belépéskor kötelező a porta számára a teljes nevet bemondani. Jogviszony nélkül érkező a 

telefonszámát is köteles leadni. A belépőkről a porta - erre elkülönítve, napi bontásban – 

névsort vezet. Az adatokat jogszabállyal egyezően kezeli. 

3. A folyosókon és tantermekben a tanárok, valamint az iskola alkalmazottai felhívhatják a 

látogatók figyelmét a szabályok betartására.  

Budapest, 2020. augusztus 31.          

         
Magyar Margit         

igazgató 
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