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Baleset- és tűzvédelmi oktatási anyag – tanulók részére 
(kiegészítve a járványügyi előírásokkal) 

I. BALESETVÉDELEM  
1.) Minden tanuló köteles a balesetvédelmi szabályokat és a járványügyi előírásokat betartani.  

A tanulóknak kötelessége az iskola rendjére ügyelni, egymást a balesetveszélyes, fegyelmezetlen 
magatartástól visszatartani, a házirendet minden körülmények között betartani. A tanulónak olyan 
magatartást kell tanúsítani, hogy sem önmagát sem társait baleseti helyzetbe ne hozza, egymás fizikai 
bántalmazása, testi épséget veszélyeztető tevékenységre való bíztatása tilos. 

2.) Az iskola minden helyiségét csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. A közös helyiségekben, 
csak úgy szabad viselkedni, ami másokra nézve veszélyt nem jelent, kerülni kell a lökdösődést, 
fegyelmezetlen futkározást, egymással és a berendezési tárgyakkal való ütközést.  

A folyosókon, a lépcsőkön, az intézményen kívüli játszótereken, parkokban fegyelmezetlen szaladgálás, 
csúszkálás, lökdösődés, a játékokról és ülőpadokról való leugrás eszélyes és tilos.  

A tízórais és uzsonnás dobozokat, kancsókat, iskolatejet, gyümölcsös kosarat figyelmesen és 
fegyelmezetten szabad vinni, tartalmuk kiömlése esetén azonnal szólni kell a takarítónőnek vagy a portán.  

A Budai úti és a Szent István téri udvarra (sem az alagsori kijáratokon, sem az utcai kapun) valamint 
további jelzésig az alagsorba menni TILOS. A Budai úti és a Várkörúti előkertbe az épület külső 
munkálatainak idején (amíg fel van állványozva) belépni tilos. 

A folyosók végén és a második emeletet a padlástértől elválasztó ideiglenes falon elhelyezett ajtókon 
belépni tilos, még akkor is, ha a kivitelező munkásainak mozgása miatt az nyitva van! 

3.) A különböző helyiségekben a tiszta, friss levegőt szellőztetéssel kell biztosítani.  

Fontos hogy az ajtókat, ablakokat kellő figyelemmel nyissuk – zárjuk. Az ablakpárkányra ülni, ablakokon 
kihajolni és bármit kidobni tilos. A becsapódásra, kifordulásra mindig figyeljünk, mert azok súlyos 
balesetet okozhatnak.  

4.) Az ebédlőt megközelíteni csak a pedagógus felügyeletével, a kijelölt útvonalon szabad. Az ebédlőben 
elengedhetetlen a kulturált étkezés szabályainak betartása, mert ott fokozott a balesetveszély: étel és 
ivóvíz kiömlése elcsúszás-veszélyt jelent, eszközök törése - vágást, leforrázás – égést okozhat. A 
zsúfoltság miatt fokozott figyelmet, fegyelmezettséget igényel az ételes tálcák asztalhoz, majd az étkezés 
után a mosogató ablakhoz hordása, ott a polcon való elhelyezése. Mindenki a neki megfelelő magasságban 
lévő polcra tegye a tálcáját, ügyelve arra, hogy se önmagára, se másra nem boruljon rá. Az 
étkezőfeljáróban a lépcső párkányára felmászni és az előtér korlátján kihajolni tilos.  

5.) A vizesblokkokban tilos az elektromos csatlakozókhoz nyúlni (infrás csapok, kézszárító) és megfelelő 
körültekintéssel kell a kövezet esetleges nedvessége miatt közlekedni (csúszásveszély). 

6.) Játszótéren a játszótéri játékokat csak rendeltetésszerűen szabad használni. Tilos csúszdán visszafelé 
közlekedni, a játékokon egymást lökdösni, nem megfelelő viselkedésre bíztatva veszélybe sodorni! A 
játékokon mindig a még biztonságosan elférő létszámú tanuló tartózkodhat. Külső szakemberek 
munkavégzésekor a tanulók ne menjenek a munkaterületre.  

7.) A közlekedési szabályok betartása mindenkinek kötelező! Legfontosabb, hogy a kijelölt gyalogátkelő 
helyen közlekedjenek és mielőtt az úttestre lépnek alaposan nézzenek körül. Az étkezőbe való át- és 
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visszavonuláskor lehetőleg egyes sorban, fegyelmezetten közlekedjenek nevelői felügyelettel. Az 
intézmény területét engedély nélkül tanítási időben elhagyni tilos! 

8.) Az elektromos eszközök, berendezések használata csak tanári felügyelet mellett lehetséges. A 
meghibásodott eszközt a tanuló nem javíthatja, nem szedheti szét. Az ilyen eszközt le kell kapcsolni és a 
hibát jelezni kell a pedagógusnak.  

9.) Tilos a belépés a következő helyiségekbe: technika terem folyosójáról nyíló pince, hőközpont, étterem 
előteréből nyíló raktár, alagsori takarítói helyiség, padlás, karbantartóműhely, István téri pince, fizika-
kémia szertár. 

10.) Csak felügyelet mellett lehet belépni és tartózkodni a következő helyiségekbe: tornaterem, tornaszertár, 
informatikaterem, udvarról nyíló terem. 

11.) A szaktantermek (informatika) használata előtt a szaktanárok ismertetik a használati szabályokat.  

12.) A tanulók kötelesek társaiknak segítséget nyújtani baleset, vagy egyéb veszély esetén és azonnal értesíteni 
az ügyeletes nevelőt, illetve az esethez legközelebb tartózkodó felnőttet. 

13.) Fontos tudnivaló, hogy minden sérülést, balesetet, rosszullétet, amely az iskola területén történt, jelenteni 
kell a foglalkozást vezető, vagy ügyeletes nevelőnek, illetve a titkárságon.  

Erre azért van szükség, mert a sérült ellátása után minden balesetet ki kell vizsgálni, arról jegyzőkönyvet 
kell felvenni és intézkedni kell hasonló balesetek megelőzése érdekében. 

14.) Elsősegélynyújtó felszerelés szükség esetén a titkárságon, a testnevelés szertárban, a tanáriban és a 
konyhán található.  

15.) A mentőket a 104-es hívószámon lehet hívni a titkárságról.  

II. AZ ISKOLÁN KÍVÜL (KÜLSŐ HELYSZÍNEKEN, KIRÁNDULÁSOKON) 
ÉRVÉNYES BALESETVÉDELMI SZABÁLYOK 

A külső helyszínen lévő programra történő eljutás, közlekedés egyedi, az adott útra vonatkozó tudnivalóit a 
pedagógusok előzetesen – a tanulók életkorának megfelelő módon – ismertetik a diákokkal. Ezt a gyerekek 
saját maguk és társaik testi épségének megőrzése érdekében kötelesek figyelmesen végighallgatni. 

A külső helyszíneken a következő szabályokat kötelesek betartani: 

1.) A tanulók a csoport aktuális tartózkodási helyét csak a pedagógus tudtával és engedélyével, indokolt 
esetben (pl. mosdóhasználat) hagyhatják el. 

2.) Gyalogos közlekedésre alkalmas úton – ha a pedagógus másképp nem rendeli el – a tanulók kettes 
sorban, lehetőleg a menetirány szerinti jobb oldalon közlekednek. Ahol ezt a gyalogos közlekedésre 
kijelölt út szélessége nem teszi lehetővé, ott a pedagógus irányítása mellett egyes sorban haladnak. 
Gyalogos haladás esetén a tanulók folyamatosan figyelik a pedagógus jelzéseit, irányítását, arra 
azonnal megfelelően reagálnak. Haladás közben figyelemmel vannak a szembejövő gyalogosokra, 
illetve az esetlegesen a járdán közlekedő kerékpárosokra. 

3.) Kijelölt gyalogos átkelőhelyen (zebrán) kelnek át az úttesten, ha található ilyen a közelben. Az átkelés 
kizárólag szabad jelzés esetén megengedett.  Amennyiben a csoport nem ér át egyszerre, a tanulóknak 
be kell várniuk egymást az út túloldalán egy biztonságos, a forgalmat nem akadályozó helyen. 
Amennyiben nincs zebra elérhető távolságban, akkor a pedagógus(ok) irányításának, utasításának 
megfelelően, fokozott figyelemmel kelnek át az úttesten. 
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4.) Közösségi közlekedés igénybevétele esetén fokozottan figyelnek a kísérő pedagógus(ok) irányítására, 
jelzéseire. Úgy helyezkednek, hogy a kísérő pedagógus minden helyzetben a látóterükben legyen. 
Szorosan együtt tartják a csoportot, társaikat is segítik abban, hogy a csoporthoz nem tartozók ne 
kerüljenek a csoporttagok közé. 

5.) A közösségi közlekedés megállóiban, állomásain fokozott figyelemmel várakoznak a közlekedési 
eszközre. Mozgó járművet nem közelítenek meg. Mozgó járművön lehetőség szerint kijelölt ülőhelyet 
foglalnak el. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor biztonságosan kapaszkodnak a járművön. Mozgó 
járművön csak nagyon indokolt esetben hagyják el ülő- vagy állóhelyüket, és a helyváltoztatás közben 
is folyamatosan kapaszkodnak. 

6.) Járművekre, mozgólépcsőre történő felszálláskor, azokról leszálláskor fokozott figyelemmel 
mozognak, ameddig lehetőség van rá, kapaszkodnak. 

7.) Mozgólépcsőn a menetirány szerinti jobb oldalon, egymás mögött, egyesével állnak.  

8.) A le- és átszállóhelyeken fokozottan figyelnek az óvatos, de összehangolt, dinamikus mozgásra. 
Mindeközben kerülik a lökdösődést, tolakodást. 

9.) Tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén ügyelnek arra, hogy az eszköz helyiségeit, 
berendezési tárgyait csak rendeltetésüknek megfelelően használják.  

10.) A tömegközlekedési eszközökön történő utazás közben sem saját épségüket, sem mások testi épségét 
nem veszélyeztetik az ajtókon, ablakokon történő kihajolással. 

11.) Tömegközlekedési eszközökön – rövidebb időtartamú utazás esetén – kerülik az étkezést, az 
italfogyasztást. Hosszabb utazás esetén az étkezés, italfogyasztás megengedett, de a tanulóknak 
ügyelni kell a szemét helyes tárolására, valamint – a csúszásveszély csökkentése érdekében – az ital 
kiömlésének elkerülésére. 

12.) Játszótéren, egyéb nyílt, kültéri helyszínen kizárólag a pedagógus által tereptárgyakkal meghatározott 
területen tartózkodhatnak. Ilyen terepen fokozottan figyelemmel követik a kísérő pedagógus 
utasításait, jelzéseit, valamint társaikat is figyelmeztetik a tartózkodási terület határaira. Az ilyen 
helyszíneken található szabadtéri játékokat, eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen használják. 

13.) Kizárólag olyan eszközre, játékra, tereptárgyra állnak, másznak fel, aminek ez a rendeltetése. 
Szobrokra, kerítésre, padkákra, szökőkutakra stb. tilos felállni, felmászni. 

14.) Gyalogos közlekedés esetén a csoport vezetője által megjelölt tempóban haladnak, figyelmüket az 
útvonalon haladásra fordítva. Sem járművön történő, sem gyalogos közlekedés esetén nem vesznek 
magukhoz balesetveszélyes, mások vagy saját maguk testi épségét veszélyeztető tárgyat. 
Mozgásukkal, haladásukkal, személyes tárgyaikkal (pl. táska, esernyő) nem akadályoznak másokat. 

15.) Minden esetben az útviszonyoknak megfelelően közlekednek. Csúszós, nedves úton fokozottan 
figyelnek a biztonságos haladásra, valamint arra, hogy társaikat se veszélyeztessék balesetveszélyes 
viselkedéssel. (Például nem csúszkálnak szándékosan, nem fröcskölik le egymást az úttest tócsáiba 
ugrálással stb.) 

16.) Úttesten történő átkeléskor, gyorsabb haladást szükségessé tevő útszakaszokon a tanulók nem állnak 
meg, hogy ezzel ne akadályozzák a csoport egészének áthaladását. 

17.) A tanulók ügyelnek arra, hogy ne maradjanak el a csoportjuktól, mert a hátrány behozásához futva 
kell közlekedni, ami könnyen balesethez vezethet. 

18.) Minden helyzetben kerülni kell egymás lökdösését, rángatását. 
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19.) Lépcsőkön az adott helyszín lehetőségeihez mérten kettesével vagy egyesével haladnak, ha másképp 
nincs kijelölve, akkor a menetirány szerinti jobb oldalon, olyan tempóban, amely a csoport valamennyi 
tagja számára követhető. 

20.) A kiránduláson, sétán, túrán stb. a csoport közelébe kerülő házi- vagy vadállatot tilos megérinteni 
vagy bántani. Kivételt képez a megérintés alól az olyan program, ahol szakképzett felnőtt irányítása 
mellett éppen az állatok megismerése, állatsimogatás a cél. Ilyenkor a tanulóknak kötelessége a 
szakember útmutatásait betartani. 

21.) A mobiltelefon használata sem tömeg-, sem gyalogos közlekedés esetén nem engedélyezett, mivel 
elvonja a tanulók figyelmét a biztonságos közlekedésről. 

22.) A tanulók – lehetőség szerint – hátizsákkal a hátukon menjenek kirándulni, így mindkét kezük szabad 
marad, ami lehetővé teszi a stabil kapaszkodást. 

III. A TESNEVELÉSÓRÁKON ÉRVÉNYES BALESETVÉDELMI SZABÁLYOK 

1.) A tornatermekhez kapcsolódó folyosókon és öltözőkben szaladgálni tilos! 

2.) Az öltözők rendjére a tanulóknak fokozottan kell ügyelniük.  

3.) Az öltözőkben a padokra felállni szigorúan tilos! 

4.) A tornatermekben étkezni nem szabad. (Kivétel tárgyát képezi, amikor a tanuló egészségi állapota ezt 
kifejezetten indokolja.) 

5.) Testnevelésórán a tanulók ékszereket, órát és egyéb kiegészítőt nem viselhetnek. A hosszabb hajat 
gumival minden esetben össze kell fogni. 

6.) A sporteszközöket csak rendeltetésüknek megfelelően, a pedagógus tudtával és engedélyével, annak 
utasítása szerint szabad használni. 

7.) A tanulók a tornatermekbe és a szertárakba kizárólag a pedagógus engedélyével és jelenlétében 
léphetnek be. 

8.) Az öltözőket – a testnevelésórára történő átöltözést követően – csak rendeltetésszerűen viselt és 
bekötött tornacipőben lehet elhagyni.  

9.) A tornatermekben – a csúszásveszély elkerülése érdekében is – kizárólag teremcipőt szabad viselni. 

10.) A testnevelésórákon (tornateremben és udvaron egyaránt) futás közben előzni tilos! Megállni, 
hirtelen fékezni, leguggolni nem szabad, minthogy a hátulról érkezők az álló társ(ak)ban eleshetnek. 

11.) A testnevelésórák elején végzett bemelegítő gyakorlatsorok közben a két karnyi távolságot tartani 
kell. 

12.) Tornagyakorlatoknál egyszerre egy tanuló tartózkodhat a szőnyegen. A többi tanuló a szőnyegtől 
1,5m-re sorakozik. 

13.) Testnevelésórán a lökdösődés, egymás rángatása tilos! 

14.) Testnevelésórai labdajátékoknál nem szabad fejre célozni (még szivacslabdával sem). 

15.) A bordásfalakra mászni kizárólag pedagógusi engedéllyel lehet. A tanulók a bordásfal tetejéig nem 
mászhatnak, annak alsó felét használhatják. 
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IV. TŰZVÉDELEM  

1. A Szent Imre Általános Iskola és Óvoda a „D” mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozik.  

2. Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, ez a tilalom az iskolában tartandó rendezvények 
vendégeire is vonatkozik.  

3. Az épületben található tűzoltó készülékek, tűzcsapok rongálása, eltorlaszolása tilos, azokat más célra 
még ideiglenesen sem szabad igénybe venni.  

4. Az iskolába tilos gyufát, egyéb olyan anyagot és eszközt hozni, amely tüzet okozhat, vagy baleset 
előidézésére alkalmas!  

5. Minden tanuló köteles az általa észlelt tüzet, illetve tűzveszélyt késedelem nélkül a hozzá legközelebb 
található felnőttnek jelenteni, majd a felnőtt utasításainak maradéktalanul eleget tenni.  

6. A nyílt láng használatával járó tanulói kísérleteknél, foglalkozásoknál a kezdés előtt a szaktanárok 
ismertetik a tűzvédelmi előírásokat, tűzoltó készüléket készenlétben tartják. Ilyen eseteknél a tűzjelző 
és -érzékelő készülékeket ki kell kapcsolni. 

7. Az intézményben tűzjelzés (szaggatott csengőhang) esetén a nevelő vezetésével fegyelmezetten, 
azonnal el kell hagyni az iskola épületét az utcára és fegyelmezetten sorakozni a járdán. 

8. Az a tanuló, aki hallja a szaggatott csengőhangot köteles az órát, egyéb foglalkozást tartó nevelő 
utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben nincs nevelő a helyszínen akkor fegyelmezetten 
az utcára kell menni. Tűzriadó esetén fegyelmezett magatartást kell tanúsítani, pánikot kelteni tilos. 

9. A mozgásában korlátozott tanulókat, személyeket segíteni kell az épület mielőbbi elhagyásában. 
Tűzriadó esetén is tilos a lépcsőn futva közlekedni.  

10. A tűzoltókat a 105-ös hívószámon lehet hívni a titkárságról. 

 

Székesfehérvár, 2020. szeptember 1. 

 

 

 Csák Lajos igazgató 
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V. A JÁRVÁNYVESZÉLY MEGAKADÁLYOZÁSÁT SZOLGÁLÓ ELŐÍRÁSOK 

1.) A tanuló a kifüggesztett ajánlásnak megfelelően mosson kezet a mosdókban található szappannal, WC 
használat után, étkezések előtt és a külső helyszínekről való megérkezéskor. Kézmosás után a kezeket 
meg kell szárítani a mosdókban található kézszárítóval, vagy a kihelyezett papírtörlővel, melyet használat 
után a szemetesbe kell dobni. 

2.) A tanuló kezét érkezéskor a portán adagolt kézfertőtlenítővel alaposan dörzsölje be. 

3.) A portán véletlenszerűen, érintés nélkül történik lázmérés, de minden nap a délelőtt folyamán minden 
tanuló lázát megmérjük. 

4.) Aki nem érzi jól magát, haladéktalanul jelezze a pedagógusnak. 

5.) A tanulók étkezéskor amelyik tálcát, evőeszközt, szalvétát, tányért, kenyeret, tízórait és uzsonnát 
megfogják, azt vegyék el! Ha valamihez hozzáértek, azt ne tegyék vissza. 

6.) A 3. és 4. évfolyam a Szent István téren, a tantermében tízóraizik. Az 1.; 2. és 5. osztályosok a II. emeleten 
tízóraiznak (alsósok a tanteremben, felsősök az aulában) pedagógus felügyeletével. A 6.; 7. és 8. 
évfolyamosok az I. emeleten az aulában található asztalról elveszik a tízóraijukat és a tantermükben 
fogyasztják el.  

7.) A csak részben elfogyasztott tízórait és uzsonnát mindig az üres dobozba tegyék vissza, a maradék soha 
ne keveredjen a még érintetlen étellel.  

8.) Az ebédlő asztalainak fiókjába semmit ne tegyenek. 

9.) Az ebédlőbe játékot, labdát, könyvet vinni nem szabad. 

10.) A tantermekben és az ebédlőben a tanári asztalra és a tanári székekre a tanulók ne rakjanak semmit! 

11.) A tanulók maszk nélkül csak saját osztálytársaik körében, az osztálytermükben és az ebédlőben 
tartózkodhatnak. A kápolnában, a folyosón, a vizesblokkokban, külső helyszínre való vonuláskor az 
utcán, összevont tanórákon és a délutáni ügyeletben a maszk használata kötelező. 

12.) A tanulóknál mindig legyen papír zsebkendő, az étkezőben a szalvétát ne használják ilyen célra. A 
használt zsebkendőt azonnal a szemetesbe kell dobni, azt ne tegyék a tanulópadba, az ebédlő asztalaira, 
az ebédlőasztalok fiókjába.  

13.) Köhögni, tüsszenteni papírzsebkendőbe kell, ennek hiányában a lehető legkevesebb felület 
megérintésével a kézmosás vagy kézfertőtlenítő használata kötelező. 

14.) Mellőzzék a gyerekek az otthoni játékok, matricás albumok, taneszközökön kívüli holmik behozatalát az 
iskolába.  

15.) A tanulópadokból a tanítási idő végén ki kell pakolni: a szemetet kidobni, a taneszközöket pedig a 
pedagógus útmutatása alapján be kell rakni a szekrénybe. 

 
 

Székesfehérvár, 2020. szeptember 1. 

 

 

 Csák Lajos igazgató 


