ELJÁRÁSREND A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ FELADATOKRÓL

1. Eljárásrend a diákoknak

Iskolánkat csak egészséges tanuló látogathatja. A tanulók iskolába érkezése 7.15 – 7.30 óra
között történik. Érkezéskor minden tanuló köteles a kézfertőtlenítőt használni, melyet az
intézmény bejáratainál biztosítunk.
A tanulók közlekedése az alábbiak szerint történik:

Aggteleki u. 8. sz. alatt 1. b, 3. b, 3. d, 4. c osztályok a sportpálya felőli ajtón keresztül
érkezik a tantermükbe.
Felső tagozat: sportfoglalkozás és idegen nyelvi órákra a Retyezáti út felőli ajtón
keresztül érkeznek a tanítási órákra.
Bajcsy Zs. u. 19-21. 1. a, 1. c, 1. d, 2. d, 4. a osztályok az iskola udvarán keresztül a
tornaterem felőli ajtón át érkeznek tantermeikbe.
-

2. c, 3. a, 3. c, 4. b osztályok az iskola udvarán keresztül, a büfé felőli ajtón keresztül
érkeznek tantermeikbe.
A felső tagozatos tanulók az iskola főbejáratán keresztül érkeznek az épületbe.
Bajcsy Zs. u. 13. 1. e, 2. a, 2. b osztályok és a felsős tanulók az idegen nyelvi órákra
közösen használják a bejáratot.

-

Minden osztály saját tantermében marad a tanítási időben, megszűnik a vándorlás.
Tanteremváltásra csak testnevelés, informatika és idegen nyelvi óráknál kerül sor.

-

A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabadtéren tartjuk meg.

-

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, ill. öltözőkben.

-

Illemhely használata után is alaposan kezet kell mosni.

-

Étkezés előtt és után mindenki alaposan mosson kezet, használja a papírtörlőt.

-

Be kell tartani a köhögési etikettet
1. Papírzsebkendőt

kell

használni

köhögéskor,

tüsszentéskor

(beleköhögés,

beletüsszentés)
2. A használt zsebkendőt a kukába kell dobni, majd alaposan kezet kell mosni.
-

A büfét a tagozatokra kijelölt szünetekben lehet felkeresni.

-

Az osztálytermek tisztaságára fokozatosan ügyeljen minden tanuló!

-

Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében kérünk, hogy hozz magaddal
uzsonnás dobozt, szalvétát.

-

Folyamatos, gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés
szükséges, időjárás és a környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata.

-

A szájmaszk viselése kötelező.

-

Tanulói hiányzás:
•

a gondviselő 1 tanítási évben 10 napot szabadon igazolhat,

•

betegség esetén csak háziorvos igazolhatja a tanuló távollétét,

•

a távollét után, az újbóli iskolába érkezés első napján igazolásod be kell mutatni
az osztályfőnöknek.

-

Iskolában történő megbetegedés észlelésekor értesítjük a gondviselőt, hogy vigye
gyermekét vizsgálatra a háziorvoshoz, ha ez nem valósul meg, a mentőszolgálatot
hívjuk.

-

Nagyobb létszámú iskolai rendezvényeket I. félévben nem tartunk, nem szervezünk,
kisebb létszámú rendezvényeinknél betartjuk a járványügyi előírásokat.

-

Tanulmányi kirándulásokat ebben a tanévben nem szervezünk, a Határtalanul pályázat
külföldi útjait a jövő év tavaszára tervezzük.

2. Eljárásrend szülőknek

-

Minden gondviselő csak az egészséges gyermekét engedje az iskolába.

-

A szülők tartsák be az iskola új csengetési rendjét, különös tekintettel az érkezésre.

-

Az iskola látogatását a fennálló járványügyi helyzet miatt a szülők részére nem
preferáljuk, indokolt esetben csak a járványügyi előírások megtartása mellett lehetséges,
előzetes bejelentkezés alapján.

-

A tanulók személyes higiéniáját biztosítsák: papírzsebkendő, tisztasági csomag,
uzsonnás doboz, tornazsák, kötelezően szájmaszk.

-

A szülők és az iskola közötti kapcsolattartás e-mailben vagy az e-Kréta felületén
történik.

-

Tanulói hiányzás esetén kérjük a gondviselőket, hogy háziorvosuk által kiállított
igazolással igazolják gyermekük távollétét.

-

Minden gondviselő a tanév során 10 napot tud igazolni.

-

Reggeli ügyeletet 6.45 – 7.30-ig biztosítunk a tanulók részére.

-

A délutáni foglalkozáson résztvevő tanulók elvitele 16:00 órakor és 17:00 órakor,
csoportonkénti beosztásban történik. Központi ügyeletet nem szervezünk, ezért minden
foglalkozási csoport az adott épületben marad a fenti időpontig.

