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Takarékoskodási program, egyedi fűtési és 

egyéb energetikai protokoll 
 

Alapinformációk 
 

• jogszabályi háttér: A Belügyminisztérium Köznevelési Államtikársága 

BMKN/2160/2022/KOAT ikt. számú ajánlása 

• A protokoll kiterjed a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola épületére. 

• érvényes: visszavonásig 

 

Helyiségek fűtési szabályzata 
 

1. 

kategória 

Ezeknek a helyiségeknek hétfőtől péntekig 8.00-tól 16.00-ig folyamatos a 

kihasználtsága. A fűtést – folyamatos ellenőrzés mellett – úgy állítjuk be, hogy 

hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 között 20 °C legyen a levegő hőmérséklete. 

Hétköznapokon 16.00-8.00-ig, péntek 16.00-tól hétfő 8.00-ig a fűtést 

visszavesszük 15 °C-ra, így a visszamelegítés gazdaságos. 

2. 

kategória 

Az iskola semmilyen fűtést nem használ ezekben a helyiségekben. Elvárás a 

hőmérsékletnek megfelelő öltözködés. A pedagógusok időben és folyamatosan 

értesítik a szülőket, milyen öltözékkel készüljenek a diákok. 

3. 

kategória 

A helyiségek használata időszakos. A termek kihasználtságától függően úgy 

állítjuk be a fűtést, hogy a foglalkozások alatt 20 °C legyen. 
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Az iskola folyosóit, a Kálmán Ferenc zsibongót és az emeleti aulát sem fűtjük. 

A két napot meghaladó szünet alatt az iskola épületében a fűtést úgy állítjuk be, hogy az 

épületet ne fűtse fel 10 °C fölé. 

 

További energetikai intézkedések, utasítások 
 

Az iskola szellőztetése helyiségenként 2 perc/60 perc abban az esetben, ha az adott helyiség 

használatban volt. A szellőztetés az összes ablak és ajtó kinyitását jelenti, az ablakokat bukóra 

állítani szigorúan tilos. 

A természetes fény is meleget ad. Amennyiben süt a nap, semmilyen elsötétítés nem 

alkalmazható – kivéve abban az esetben, ha a tanórán vetítés zajlik, a sötétítés csak a 

kivetítőhöz eső legközelebbi ablakon használható a vetítés ideje alatt. 

Világítás csak abban a helyiségben használható, ahol valaki tartózkodik. Bármely helyiségből 

távozó utolsó személy kötelessége a villanyt lekapcsolni. Ennek ellenőrzése a takarítók, a 

karbantartó és – a délelőtt folyamán – az órát nem tartó pedagógusok feladata. 

Mivel azok az elektromos eszközök is fogyasztanak áramot, amik épp nincsenek bekapcsolva, 

mindent ki kell húzni a konnektorból, ami nincs használatban. 

Tanórák alatt a teremajtókat csukva kell tartani. 

Bejárati ajtó csak az áthaladás idejére nyitható ki. 
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Takarékoskodási alapelvek 
 

Csak azt nyomtatjuk ki/fénymásoljuk, ami elengedhetetlenül szükséges. 

A diákok mosdóiban a papírtörölközőket ruhatörölközőkre cseréltük, aminek folyamatos 

cseréiről a takarítók gondoskodnak. 

Az igazgató előzetes engedélye nélkül semmilyen termék, szolgáltatás, kifizetés, rendelés, 

utalás nem valósulhat meg. Az igazgató felelőssége az iskola legtakarékosabb működésének 

felügyelete. 

 

Hitéleti tevékenységünk 
 

Iskolánk havi diákmiséit felajánljuk a béke elősegítésére, a háború befejezésére, az 

élelmiszer- és energiaválság felszámolására. 

 

 

Zsombó, 2022. október 11. 

 

 

 

Pálmai Péter 

igazgató 
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