Tisztelt Szülők, Gondviselők!

A járványügyi helyzet intézményi szintű kezelése az alábbiak szerint történik. Amennyiben ez
változik, arról értesítjük Önöket.
A jelen szabályok összeállításakor az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedési tervét vettük alapul.

Tanévnyitó, első tanítási nap:
 Tanévnyitó ünnepségünket 2020. 09. 01-jén, 8 órai kezdettel az iskola udvarán tartjuk.
 Az ünnepély zárt lesz, tehát a szülők nem tudnak részt venni rajta. Kivételt képeznek az
1. osztályt kezdők szülei, őket szeretettel várjuk. Megkérjük az érintettek szüleit, hogy
maximum 2 fő kísérje el a gyermeket a tanévnyitóra.
 Az alsó tagozatos gyerekek ezen a napon 12:30-kor, a felső tagozatosok 13:00-kor, a
szakiskolás tanulók 12:45-kor mennek haza.
 Szükség esetén 17 óráig napközis ügyeletet biztosítunk a gyerekek számára. Kérjük,
ezen igényüket jelezzék az osztályfőnököknek!
 Megkérjük a szülőket/gondviselőket, hogy az iskola épülete előtt, egymástól megfelelő
távolságot tartva várakozzanak a gyermekeikre.
 Intézményünkben jelen álláspont szerint a tanulóknak nem szükséges szájat és orrot
elfedő maszk viselése, de előfordulhat, hogy mégis szükség lesz rá, ezért kérjük, hogy a
tanítási napokon minden gyermeknél legyen egy számára megfelelő méretű maszk! Köszönjük szépen a gondoskodásukat!

Szülői/gondviselői tartózkodás az iskola épületében:
 Szülő/gondviselő az iskola épületében jelen helyzetben nem tartózkodhat.
 Kivételt képeznek az előre egyeztetett megbeszélések a pedagógusokkal, intézmény vezetőivel, illetve a titkársági ügyintézések.
 Iskolánkban hagyomány, hogy az első osztályosok szülei az első héten felkísérhetik a
gyermekeiket az osztályhoz. Ez sajnos az idei tanévben nem kivitelezhető. A szülők az
első tanítási napon kísérhetik be a gyermekeiket, utána a bejáratnál kell átadniuk őket
a pedagógusoknak.
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Az EMMI utasítása szerint:
 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A szülő/gondviselő, amennyiben gyermekénél tüneteket észlel, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodik orvosi vizsgálatról. A szülő/gondviselő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 Ha az intézményben a nap folyamán a gyermeknél betegségre utaló tüneteket észlelünk, azonnal értesítjük a szülőt/gondviselőt, aki a lehető legrövidebb úton a gyermekért jön.
 Az érintett gyermeket a szülő/gondviselő megérkezéséig elkülönítjük, ahol felnőtt felügyelete alatt tartózkodik.
 Ezek után a szülő/gondviselő telefonon megkeresi a gyermek háziorvosát.
 Kérjük, hogy minden szülő olyan telefonszámot adjon meg, amelyen biztosan elérjük! Ha
a telefonszámuk időközben változik, az osztályfőnököt vagy a Titkárságot tájékoztassák
erről!
 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Eddigi intézkedéseink, határozataink a gyermekek biztonsága érdekében:
 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk. A továbbiakban napi
többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk a termekben, a folyosókon és a szociális helységekben.
 A használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét fertőtlenítettük. A fertőtlenítést rendszeres időközönként megismételjük.
 Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk.
 Az osztálytermekben a gyerekek között lazább elhelyezésről gondoskodunk.
 A tantermeinkben, folyosókon gyakran végzünk szellőztetést.
 A testnevelés órákat, amíg az időjárás engedi, szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
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 Amíg az időjárás engedi, a szokásos módon tartjuk a tanórák közötti szüneteinket. Az
általános iskolás gyerekek az első udvaron, a szakiskolás tanulóink a hátsó udvaron, az
autizmus spektrumzavarral élő tanulóink a saját udvarukon tartózkodnak.
 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást fognak kapni.
 Kiemelten figyelünk a rendszeres és alapos kézmosás betartására. A gyermekeknek
megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetesbe dobása és alapos kézmosás,
esetleg kézfertőtlenítés.
 A szociális helységekben szappanos kézmosási lehetőséget biztosítunk.
 Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk, textil törölköző használatát mellőzzük.
 Tanulmányi kirándulásokat, nagyobb rendezvényeket a tanév első felében nem tartunk.
 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információkat a KRÉTA rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttatjuk a szülőkhöz. Kérjük, kövessék nyomon a bejegyzéseket!

Étkeztetésre vonatkozó szabályok:
 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, rendszeres fertőtlenítésére.
 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos, szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 Az étkezéseket a szokásos módon szervezzük meg.

Tanulói hiányzások kezelése:
 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések,
máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell
tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.
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 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint
szükséges eljárni.

Köszönjük szépen a megértésüket és az együttműködésüket!

A tantestület nevében jó tanévkezdést, vidám tanulást kívánok!
Budapest, 2020. augusztus 28.

Balogh András Titusz
igazgató
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