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 A TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK KEZELÉSÉRE 

IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND  

 A dohányzásra vonatkozó eljárásrend Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók 

védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szerint 

nem jelölhető ki dohányzóhely köznevelési intézményben, valamint annak 5 méteres körén 

belül. A dohányzás az intézmény valamennyi tanulójának, alkalmazottjának és az 

intézménybe látogatóknak szigorúan tilos.  

 

Az intézménynek az e törvény szerint elrendelt dohányzási tilalmat - a tanulói jogviszonyból 

származó kötelezettség teljesítése vagy az azzal összefüggő bármely tevékenység során az 

intézmény - megsértő, 14. életévét betöltött tanulójával szemben az intézmény feladatkörében 

eljáró személy (tanár, ügyeletes tanár, vezetőség) kezdeményezi a köznevelési törvény 

szerinti fegyelmi eljárás lefolytatását.  

 

Az intézmény feladatkörében eljáró személy, a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt 

a jogsértés haladéktalan befejezésére köteles felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén a 

rendelkezésre jogosult az érintett személyt felszólítja, hogy az intézményt, hagyja el, illetőleg 

kezdeményezi a fent említett eljárás lefolytatását.  

 

Az intézményben és az intézményen kívül tartott iskolai rendezvényeken a dohányzás és az 

egészségre káros élvezeti szerek fogyasztása szigorúan tilos!  

 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos eljárásrend  

 

Az intézmény dolgozói, tanulói számára minden tanév elején (indokolt esetben tanév közben) 

tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatást kell tartani, melyet jegyzőkönyvezni kell és mind az 

oktatónak, mind, pedig a résztvevőknek aláírásukkal igazolni kell, továbbá az oktatás tényét 

az osztálynaplóban is adminisztrálni kell.  

 

A tanulók számára a következők szerint kell megtartani az oktatást:  

▪ az osztályfőnök az első osztályfőnöki órán,  

▪ a szaktantermeket használó szaktanárok a tanév első óráján,  

▪ a testnevelő tanárok az első testnevelés órán,  

▪ kirándulások, túrák, sport- és egyéb rendezvények előtt a felelős tanár.  

 

Minden tanév elején próba tűzriadót kell szervezni a tűzriadó tervnek megfelelően. A próbát 

szintén jegyzőkönyvezni kell.  

 

Az iskolavezetés és a karbantartó félévente (de legalább tanévkezdés előtt) munkavédelmi 

szemlét tart az épületekben, jegyzőkönyvezi azt és gondoskodik az esetleges hibák mielőbbi 

elhárításáról.  

 

Highlight

Highlight

10.sz melléklet




 Simándy József  Ál ta lános Iskola   
   és  Alapfokú Művészet i  Iskola  

 

2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 
telefon: 28/470-390; 06-30/295-2997 

                    e-mail: titkarsag@kistarcsa-simandy.hu 

  

Az iskola minden dolgozója és tanulója köteles azonnal jelenti az iskolavezetésnek és a 

karbantartónak az intézmény berendezésében, felszerelésében, eszközeiben bekövetkezett 

balesetveszélyes változásokat. Az iskolavezetés köteles gondoskodni a mielőbbi veszély 

elhárításáról.  

 

A tanórák között szünetekben a tanári ügyelet gondoskodik a tanuló balesetek megelőzéséről.  

 

Az iskolatitkárságon és a recepción elsősegélycsomag került elhelyezésre.  

 

Baleset vagy rosszullét esetén a jelenlévő tanár, vagy tanuló azonnal értesíti az 

intézményvezetőt, vagy helyettesét, aki intézkedik. A jelentés nem mentesít senkit a 

segítségnyújtás kötelezettsége alól.  

 

Az alapvető elsősegélynyújtást minden balesetet szenvedőnek meg kell kapnia.  

 

A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését 

az intézményvezető által megbízott munkavédelmi felelős a gazdasági ügyintéző 

közreműködésével végzi.  

 

Az alkalmazottak részére minden tanév elején (új dolgozó esetén, annak munkába állásakor) 

tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A 

tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az 

munkavállalók aláírásukkal igazolják. 
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RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK  

 

Rendkívüli eseménynek számít minden olyan szokatlan, váratlan, a normális életviteltől eltérő 

jelenség, mely az életet, az intézmény javait veszélyeztető hatások következtében állt elő.  

 

Ilyen rendkívüli esemény lehet:  

▪ tűz,  

▪ bombariadó,  

▪ természeti katasztrófa,  

▪ rendkívüli időjárási helyzetből adódó közlekedési nehézségek.  

 

Első és legfontosabb feladat a rendkívüli események megelőzésében, a szokatlan helyezetek 

jelenségek jelzése mindenekelőtt az iskola vezetőjének (távollétében a helyettesének).  

 

Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett 

épület kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról:  

▪ a tűzriadó tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,  

▪ a közművezetékek (elektromos áram) elzárásáról,  

▪ a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,  

▪ a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) 

fogadásáról.  

 

A rendkívüli esemény bekövetkeztekor a személyes beavatkozást is meg kell kísérelni, 

figyelmeztetve a veszélyre mindazokat, akiket közvetlenül érinthet. Alapelv, hogy elsődleges 

az életmentés. A veszélybe kerültek kimenekítése minden más beavatkozást megelőz. Fontos 

szempont, hogy illetéktelenül ne tartózkodjon senki a kárhelyen vagy a veszélyzónában. Az 

egyéni védelem céljából célszerű a közvetlen kárhelyről a segítségre szorulókkal együtt 

mielőbb védett helyre, távolságra távozni.  

 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola vezetőjének 

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:  

▪ a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,  

▪ a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,  

▪ az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),  

▪ a közmű (víz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, ▪ az épületben tartózkodó személyek 

létszámáról, életkoráról,  

▪ az épület kiürítéséről.  

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell 

intézkedni a további biztonsági intézkedésekről. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani.  
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A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a 

„Tűzriadó terv” tartalmazza, amelynek:  

▪ elkészítéséért, a tanulókkal és dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint rendszeres 

felülvizsgálatáért az intézményvezető felel,  

▪ gyakoroltatását évente egy alkalommal (leginkább tanév elején) meg kell szervezni,  

▪ betartása az intézmény minden tanulója és alkalmazottja számára kötelező érvényű. 

 

 A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat az igazgató hatáskörénél fogva 

bepótoltathatja, akár szombati napon is.  

 

Amennyiben a rendkívüli esemény a szakmai vagy az érettségi vizsgák időtartama alatt 

történik, az iskola intézményvezetője haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a 

Kormányhivatalnak bejelenteni, valamint gondoskodni a vizsga mielőbbi folytatásának 

megszervezéséről.  

 

Egyéb rendkívüli esemény (pl.: pandémia) esetén a mindenkori kormányzati, fenntartói és 

intézményvezetői előírásokat, eljárásrendeket kell követni és az intézmény valamennyi 

dolgozójának és tanulójának betartani. 




