Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Intézkedési Terve és a hatályos járványügyi
rendelkezések alapján a helyi igényekre alkalmazott
ELJÁRÁSREND

Szeretnénk tájékoztatást nyújtani a járvánnyal kapcsolatos iskolai intézkedésekről. Ezeket úgy
állítottuk össze, hogy alkalmazkodjanak az EMMI által kiadott protokollhoz, a Tankerület és a
Főigazgató Asszony javaslataihoz az iskola saját lehetőségeit figyelembe véve.
 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek,
vegyék fel a kapcsolatot háziorvosukkal. A szülő köteles az iskolát azonnal értesíteni,
ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul
elkülönítjük. A szülőt azonnal hívnunk kell, ezért rendkívül fontos, hogy ismerjünk
élő telefonszámot! Fel kell hívnunk a szülő figyelmét arra is, hogy feltétlenül keressék
meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos
utasításainak alapján járjanak el! A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza!
 Amíg a diák otthon tartózkodik, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási formán
keresztül vesz részt az oktatásban, a házi feladatot pedig a Kréta felületen kapja meg.
 A szülők tájékoztatása online formában történik. Ennek felületei: Kréta, Honlap,
Facebook oldal.
 Szülő csak indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban, maszkkal jöhet be az
iskolába.
 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 Folyosón, közösségi terekben kötelező a maszk használata.
 Az iskolába érkezéskor kötelező a lázmérés és a kézfertőtlenítés!
 A tanulók az iskolába érkezéstől a saját osztálytermükben tartózkodnak. Ezzel próbáljuk
elkerülni, hogy a folyosón / aulában egyszerre túl sok gyerek legyen.
 A délelőtt folyamán ugyanabban a tanteremben tanulnak, ez alól csak a csoportbontásos
tanórák kivételek.
 A diák köteles elhagyni az iskola területét, miután végzett a számára kötelező
tanórákkal / foglalkozásokkal!

 Ameddig az időjárás engedi, nem az iskola épületében, hanem az udvaron tartózkodnak
a gyerekek: pl. a reggeli gyülekező (7 – 7.30), illetve a szünetek ideje alatt (az alsósok
a kisudvaron, a felsősök a sportpályán). Az alsós tanulók az iskola főbejáratán, a felsős
diákok pedig a nagyudvarra nyíló, középső ajtón jöhetnek be az épületbe. Mindkét
bejáratnál kötelező a kézfertőtlenítés és október 1-től a lázmérés.
Rossz idő esetén a tanulók az iskolába érkezéstől a saját osztálytermükben vannak.
Ezzel próbáljuk elkerülni, hogy a folyosón / aulában egyszerre túl sok gyerek legyen.
 Intézményünkben folyamatosan fertőtlenítünk, emellett biztosítjuk a tanulók számára a
kézfertőtlenítés lehetőségét (pl. ebédlő, mosdó, stb.). Kérjük a saját tisztasági csomag
használatát!
 A tanulók rendszeres tájékoztatást kapnak az őket érintő, betartandó
szabályokról.
 A testnevelésórákat az időjárás függvényében igyekszünk szabad téren megtartani.
 Az őszi úszásoktatás nem tartható meg, későbbi időpontban szervezhető csak.
 A szokásos szülői értekezletek csak online tarthatók az osztályfőnök szervezésével. Ez
alól kivétel az első, az ötödik és a nyolcadik évfolyam. Az érintett szülők értesítést
kapnak a szülői időpontjáról.
 Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli,
digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet a szülők támogatása érdekében
megszervezzük. Amennyiben objektív okok miatt

nem biztosítható akkor

gyermekfelügyeletről a tankerületi központ gondoskodik.
 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

Kérjük a Szülőket, hogy gyermekeikkel otthon folyamatosan beszéljenek a járványügyi
szabályok betartásának fontosságáról, hisz ez mindannyiunk érdeke!
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