
Egy osztályterem is lehet „veszélyes üzem”, ha nincs 
minden rendben benne. Ha Ön osztályfőnök, vagy gyakran 
fordul meg egy adott osztályteremben, az alábbi kockázati 
források áttekintésével és lehetőség szerinti 
kiküszöbölésével Ön is hozzájárulhat az esetlegesen 
bekövetkező balesetek kiküszöböléséhez.  

7.1. Elérhető a közelben (5 percen belül) 
elsősegélynyújtó felszerelés?

Rendben van?

igen nem

Beavatkozást 
igényel?

Kit értesítek?

igen nem

7.2. Megfelelő az elsősegély-felszerelés 
állapota (szavatosság, nem hiányos)? 

7.3. A teljes oktatási idő alatt elérhető 
képzett elsősegélynyújtó az iskolában? 

7.4. Ki a képzett elsősegélynyújtó az 
iskolában? Írja ide a nevét és az 
elérhetőségét: 
…………………………………………………
………………………………………….  

6.1. Van kidolgozott menekülési terv tűz 
esetére?  

Rendben van?

igen nem

Beavatkozást 
igényel?

Kit értesítek?

igen nem

6.2.  Jól látható helyen kifüggesztették  a 
menekülési tervet?     

6.3. Ismerik a pedagógusok a menekülési 
tervet és a menekülési útvonalat? 

6.4. Ismerik a tanulók a menekülési tervet 
és a menekülési útvonalat?

6.5. Van a közelben (a folyosón) tűzoltó 
készülék?  

6.7. Ki a tűzoltó készülék használatát ismerő, 
legközelebb elérhető személy? Írja ide a 
nevét  ……………………………........................... 
és elérhetőségét .......................................................

6.8. Részesültek a diákok alapvető tűzvédelmi 
oktatásban, tűzriadó- és egyéb menekülési 
gyakorlatban?    

6.9. Mindenki által ismert az ingyen hívható 
egységes európai segélyhívó szám, a 112?  

6.6. Van hivatalból  a közelben olyan felelős 
személy, aki ismeri a tűzoltó készülék 
használatát?  

5.1. Biztosítják az ablakok a megfelelő 
megvilágítást?  

Rendben van?

igen nem

Beavatkozást 
igényel?

Kit értesítek?

igen nem

5.2. Megfelelő (káprázatmentes) a tábla 
megvilágítása?   

5.3. Megfelelő a világítás a tanteremben a 
biztonságos közlekedéshez és a 
tanuláshoz? 

5.4. Megfelelő mértékű a mesterséges 
megvilágítás?  

1.1. Szabad és akadálymentes a közlekedés 
a tanteremben?

Rendben van?

igen nem

Beavatkozást 
igényel? Kit értesítek?

igen nem

1.2. Jó állapotban van a tanterem padlója? 

1.3. Csúszik a padló?

1.4. Lehet-e a padok (sorok) között 
kényelmesen közlekedni? 

1.5. Akadályozzák a tanteremben a 
mozgást összekötő kábelek, elektromos 
vezetékek?   

1.6. Megfelelő a ruhák, a táskák tárolása az 
akadálymentesség szempontjából? 

4.1. Rendelkezik a tanterem természetes 
szellőzéssel? 

Rendben van?

igen nem

Beavatkozást 
igényel? Kit értesítek?

igen nem

4.2. Biztosítható a tanteremben a megfelelő 
(folyamatos) légcsere?   

4.3. Biztosítják az ablakok a hatékony és 
balesetmentes szellőzést? 

4.4. Jól záródnak az ablakok, nem 
huzatosak?

4.5. Megfelelő az ablakok rögzítése? Az ablakok 
nem tudnak maguktól kinyílni, vagy 
becsapódni?  

4.7. A radiátorok/fűtőtestek megfelelő 
távolságra vannak a tanulóktól, nem tudnak 
égési sérüléseket okozni?   

4.8. Megfelelő hőmérsékletű a tanterem 
(legalább 20 °C)?    

4.6. Biztosított az ablakok az egyszerű 
kezelhetősége?   

4. SZELLŐZÉS ÉS FŰTÉS A 
TANTEREMBEN2.1. A polcok, szekrények biztonságosan vannak a 

falhoz rögzítve?

Rendben van?

igen nem

Beavatkozást 
igényel? Kit értesítek?

igen nem

2.2. A padok, tanulóasztalok, székek kellően 
stabilak? 

2.3. A padokból, tanulóasztalokból, székekből áll ki 
szög, szálka?

2.4. Az elmozdítható eszközök megfelelően vannak 
rögzítve? 

3.1. Süllyesztett típusúak a szerelvények, 
konnektorok?

Rendben van?

igen nem

Beavatkozást 
igényel?

Kit értesítek?

igen nem

3.2. Jó állapotban vannak az elektromos 
kapcsolók és konnektorok? 

3.3 Kilógnak a falból az elektromos kapcsolók, 
konnektorok?

3.4. Jó állapotban vannak a kábelek?

3.5. Ellenőrizték a hordozható elektromos eszközök 
működését? (Ajánlatos egy öntapadós matricával 
jelezni azt, hogy a vizsgálat megtörtént, és az eszköz 
biztonságosan használható.) 

A felmérés időpontja: 

A tanterem azonosítója (emelet, ajtó):

A kitöltést végző személy neve (pedagógus):

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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