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A
Házirend
kiegészítő szabályai
a
járványügyi helyzetre vonatkozó ajánlásoknak megfelelően

A megállapításra kerülő szabályok nem ismétlik, csak - az intézményi sajátosságoknak
megfelelően - pontosítják a EMMI által kibocsátott
Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről – előírásaiban szereplő elvárásokat,
javaslatokat.
Az intézmény házirendjének jelen kiegészítésben nem érintett pontjai változatlanul
érvényben maradnak.

1. Az intézménybe érkezés és távozás

o Az épületbe való belépés három kijelölt bejáraton keresztül történik. A bejáratoknál
elhelyezett érintésmentes fertőtlenítőoszlopoknál kötelező a kézfertőtlenítés. A
torlódás elkerülése érdekében a szülők felelőssége, hogy az iskolába érkezés ne egy
szűk idősávra koncentrálódjon, hanem gyermekeiket fokozatosan, időben elnyújtva
7. 15 és 8.00 között érkeztessék meg az iskolába.

o Az épület előtti szervízúton a forgalmat fenntartó, gépkocsival való várakozást,
csomagtartóból való kipakolást kerülni kell. Az autóval érkező gyermekek táskájukkal
a kezükben, lendületesen szálljanak ki, hogy a továbbhaladás biztosított legyen.
o Reggeli gyülekezés jó idő esetén 7.30-ig az udvaron, rossz idő esetén az aulában.
o Az udvari várakozás ideje alatt a játszótér használata nem megengedett.
o A szülők gyermekeiket a bejáratig kísérhetik, az iskola épületébe nem léphetnek be.

Tanulók önálló távozása:
o tanórák illetve ebédelés után folyamatosan, minden olyan tanulónak el kell hagynia
az épületet, akik nem igényelnek napközis vagy tanulószobai ellátást
Távozás a napköziből szülői kiséret esetén:
o 15. 45 -16.10 között a tanulók az adott csoport számára kijelölt udvari tartózkodási
helyen várják szüleiket a a napközis nevelőkkel / rossz idő esetén az osztályokra
vonatkozó egyéni távozás lép életbe. ( pl. az aulában várakoznak csoportok ,
ügyeletes gyermek értesíti adott tanítót, hogy megérkezett a szülő..stb)

o A szülő felelőssége saját gyermeke védelmében, hogy az adott idősávban
gondoskodjon gyermeke mielőbbi távozásáról, elkerülve a nagyszámú várakozó
csoportok kialakulását.

2. Intézmény látogatása

o A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben a szülő gyermekénél tüneteket észlel a
NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodnia kell az orvosi vizsgálatról. A szülő
köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
van.

o Az iskolában tüneteket mutató gyermeket elkülönítjük, a szülőt értesítjük, aki köteles
gondosni arról, hogy a gyermek a lehető legrövidebb időn belül felnőtt kiséretében
eltávozhasson az iskolából.
o Bárminemű betegség után, a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja újra az
iskolát.
o A kisebb, alsó tagozatos gyermekek esetében- mivel egyedül jönnek be az épületbejelenlétük követhetősége érdekében, a szülő köteles jelezni telefonon reggel 8.00
óráig a gyermek hiányzását a tanítónak.

3. Intézményi csoportosulások elkerülésének intézkedései

o A csoportos rendezvények száma racionalizálásra kerül, illetve szabadtéren kerül
megtartásra.
o Páros sorakozó mellőzésének megvalósítására törekvés, az oszlopban való folyamatos
be és kivonulásokat részesítjük előnyben.

o Óraközi szünetekben az ügyeletes tanárok fokozottan ügyelnek a csoportosulások
kiküszöbölésére.
o Szaktantermek előtt a tanulók nem sorokozhatnak, csak becsengetéskot indulnak el a
meghatározott terembe.
o A felső tagozat tanulóinak a jelenlegi egy helyett, két óraközi szünetben kell
kötelezően szabad levegőn tartózkodniuk.

o A testnevelés órák előtt az alsó tagozatos tanulók a tanteremben öltöznek át, felső
tagozaton a fiúk a tantermet, a lányok az öltözőket vehetik igénybe.

o A wc és mosdóhelyiségekben egyszerre csak annyi gyermek tartózkodhat, ahány wcfülke vagy mosdókagyló rendelkezésre áll ( max 3 fő).

4. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

o Szükségszerű az iskolában tárolt eszközök, holmik mennyiségének átgondolt kezelése.
o A tanteremben csak azok az eszközök (tankönyvek, füzetek nem tartoznak ezek közé)
tárolhatók szekrényben és polcokon amely a mindennapi tevékenységekhez
szükségesek.( Pl. technika doboz ) Minden egyéb felesleges dolog eltávolítandó.
o A padokból, asztalokból minden nap ki kell pakolni, a rendszeres fertőtlenítésre
alkalmas, üres állapotban kell hagyni. A tanulók csak az aznapi órarendnek megfelelő
tankönyveiket hozzák magukkal és minden nap haza is kell vinniük.
o A folyosói szekrényekben csak és kizárólag tanulónként egy pár váltócipő ( első
osztályos tanulók esetében egy garnítúra váltóruha ) és testnevelés felszerelés
tárolható.
o Pénteki napokon a szekrényeket teljesen ki kell üríteni, a hétvégére minden
személyes holmit, taneszközt haza kell vinni.

5. Kiemelt higiéniai szabályok

o Étkezés előtt , udvaron való tartózkodás, wc használat után a kézmosás kötelező a
mosdóhelyiségekbe kihelyezett vírusölő szappannal.
o A köhögés és tüsszentés higiénikus szabályait meg kell tanítani és kötelezően be kell
tartatni.
A pedagógusok erre hangsúlyt fektetnek, de a szülői állandó figyelmeztetés és
megkövetelés támogató jelenléte is nélkülözhettelen.

o Személyes tisztasági csomag biztosítása kötelező.

A csomag tartalma:











maszk

papír zsebkendő



fertőtlenító hatású nedves törlőkendő



o A szülő köteles gondoskodni arról, hogy a gyermek táskájában mindennap benne
legyenek a megjelölt eszközök és azok folyamatosan pótlásra is kerüljenek.
o Szájmaszk nélkül az épületbe való belépés nem megengedett.

o A szájmaszk használata minden épületben tartózkodó személy számára kötelező az
épület folyosóin és a közösségi terekben. A tanteremben és az udvaron a szájmaszk
használata nem kötelező , de nem is titott.

6. Étkezés, ebédelés

o Az étkezéssel kapcsolatos igények jelzését elektronikus formában kell megtenni.
o Az ebédeltetés turnusokban az előírt szabályok szerint zajlik. Az ebédeltetési időszak
jelentős megnövekedésével számolni kell.
o Egymás étellel való kínálása illetve közös születésnapi süteményevés ebben az
időszakban mellőzendő.

7. Kommunikáció, kapcsolattartás

o A pedagógusok és szülők közötti kapcsolattartás az osztályonként kialakított szokások
szerint folyik tovább. ( Kréta- üzenő rendszere, köremail, levelezés, telefon,
messenger, stb)

o

Bárminemű személyes ügyintézésre ( találkozás pedagógussal, étkezési,
adminisztrációs ügyek..stb) telefonon előre egyeztetett időpontokban van lehetőség.

o Az első szülői értekezlet az első és ötödik évfolyamon kivételesen személyes
részvétellel valósul meg.

További évfolyamokon illetve a tanév folyamán a szülői értekezletek, fogadóórák a TEAMS
rendszer keretein belül kerülnek lebonyolításra.

Szentendre, 2020. szeptember 11.

