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BENEDEK ELEK EGYMI
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

ELJÁRÁSRENDJE A JÁRVÁNYHELYZET IDEJÉRE
Az intézmény működésével kapcsolatos fő szabályokat a járványügyi hatóságok határozzák
meg, ezeknek megfelelően járunk el. A normál oktatásból a digitális oktatásba való esetleges
váltást kizárólag az illetékes járványügyi hatóságok döntése határozza meg.
A tanév során kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok megtanítására, betartására.
Kérjük, hogy a közösség érdekében meghozott szabályokat mindenki önkéntesen tartsa be a szolidaritás elve alapján.

Ki jöhet iskolába és milyen feltételekkel?
A legfontosabb alapelv: HA GYERMEKÉNÉL BÁRMILYEN, A COVIDRA IS JELLEMZŐ TÜNETET
TAPASZTAL, SEMMIKÉPP NE ENGEDJE ISKOLÁBA! HA VALAKIRŐL KIDERÜL, HOGY MEGFERTŐZŐDÖTT, MINDENKÉPP ÉRTESÍTSE AZ ISKOLÁT!

Az ilyen esetekben a távolmaradást orvosi igazolással szükséges igazolni. Az orvosi igazolást a
különleges helyzetre való tekintettel elektronikus formában is elfogadjuk, azaz szkennelve, lefotózva is átküldhető az osztályfőnöknek vagy a titkárságra – még az óvodába, iskolába való
visszatérést megelőzően. Első alkalommal igazolás bemutatása nélkül NEM jöhet a gyermek
közösségbe. A KRÉTA felület alkalmazásával is eljuttatható az orvosi igazolás az osztályfőnök
részére – javasoljuk ennek használatát!
A gyermek, tanuló az iskola által közzétett nyilatkozat kitöltésével jelenhet meg az óvodában és
iskolában. A Nyilatkozat az intézmény honlapján is megtalálható és letölthető, de a tanulók útján is küldtünk egy példányt belőle mindenkinek.
Szülők, hozzátartozók csak ügyintézés esetén és csakis arcmaszkban tartózkodhatnak az épületben. Gyermekeket sem lehet bekísérni. Reggel a gyermekeket 7:50-kor a tanár, illetve az aszszisztens kolléga veszi át a szülőktől a kapuban. Az egyénileg érkezők is ekkor jöhetnek be, kivéve a reggeli ügyeletet igénylők. A délután folyamán a napközis kolléga vagy a délutáni ügyeletes adja át a szülőknek a gyerekeket. Az önállóan közlekedők pedig az eddigi rend szerint mehetnek haza.
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További kivételt az óvodások jelentenek, akiket az egyik szülő behozhat a csoportba – természetesen arcmaszkban.

Egyéni védekezés a fertőzés ellen, távolságtartás
Az intézményben, a közös tereken, folyosókon a maszk viselése kötelező, illetve kérjük, lehetőségekhez mérten, a másfél méteres távolság betartását.
Az óvodai csoportszobákban és az alsó tagozaton a tanórákon nem kötelező a maszk viselése,
de felsőben és a szakiskolában a tanár kérheti, hogy az ő óráján viseljenek maszkot a diákok.
A fertőtlenítés és a szappanos kézmosás feltételeit az iskola folyamatosan biztosítja.
Kérünk mindenkit a kapunál és az iskola épületében elhelyezett fertőtlenítőszerek gyakori használatára!
Ha valaki rosszul érzi magát, érintésmentes lázmérésre van lehetőség a titkárságon.
A termekben van fertőtlenítő tisztítószer, ezzel minden reggel a csoporttal lévő pedagógus vagy
asszisztens lemossa a padokat.
A szünetekben a szellőztetés kötelező. Megfelelő időjárás esetén szünetben az udvarra kell kimenni.
Kérünk minden diákot és iskolai dolgozót, hogy egyénileg szerezzen be egy kisebb fertőtlenítő
oldatot és/vagy kendőt, és azt hozza magával az iskolába, tartsa magánál.
Amennyiben szükségesnek találja egy általa használt felület letörlését, azt használja.
Különösen vonatkozik ez azokra az iskolatáskákra, amelyeket a tömegközlekedési eszközökön
utazva, a jármű padlójára is letett a tulajdonosa. A táska aljának a fertőtlenítő kendővel való
letörlése az iskolába érkezve mindenképpen javasolt.

Tantermek és közösségi terek
Próbáljuk megoldani, hogy ne az osztályok vándoroljanak egyik teremből a másikba, hanem a
tanárok – ez nem minden óra esetében valósítható meg, a csoportbontások is nehezítik, de
mindenképp kevesebb lesz a „mozgás” az épületben.
Éppen ezért a tantermi asztalokat szünetekben fertőtlenítjük, az óraközi szünetekben szellőztetünk. Minden teremben biztosítunk fertőtlenítő folyadékot és papírtörlőt ezen feladtok ellátáshoz.
Óraközi szünetekben mindenki az udvaron tartózkodik, ha ezt az időjárás lehetővé teszi. A tanulói létszám és az udvar megosztottsága lehetővé teszi, hogy a gyerekek közti távolság kényelmesen meglegyen. Ekkor tudjuk a tantermeket teljesen átszellőztetni. Kedvező időjárás esetén
a folyosó ablakai is nyitva vannak, többnyire folyamatosan, az adott helyzet függvényében.
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A mosdók és öltözők minden óraközi szünet után fertőtlenítésre kerülnek. Az aula és folyosók
felmosása is naponta többször megtörténik.

Ügyintézés, ebédbefizetés
Az óvodai, iskolai ügyek intézésekor a telefonos és on-line ügyintézési forma kerül előtérbe.
Személyes megjelenésre csak különösen indokolt esetben kerüljön sor. Ha igazolás vagy egyéb
nyomtatvány kitöltésére van szükség, az beküldhető a gyermekkel, vagy leadható reggel a portán – mi napközben elkészítjük és a gyermekkel hazaküldjük, vagy a portán átvehető lesz.
Amennyiben más, személyes jelenlétet igénylő dolgot kell intézni, azt az aula egy elkülönített
részében lesz lehetőség intézni. Egyszerre egy szülő tartózkodhat ilyen célból az intézményben.
Maszk viselése természetesen kötelező!
Az ebéd befizetésekor is törekedjenek on-line ügyintézésre, banki átutalásra. Egyelőre személyesen is be lehet fizetni, az időpontokról a honlapunkon tájékozódhat. Bővebb tájékoztatást
Bagin Zsófia adhat a 06/20 366-81-88 telefonszámon vagy a benedek.lemondas@gmail.com email címen.

Étkezés
Az étkezési rendünkön nem szükséges változtatni, a kis létszámú osztályaink továbbra is az órarend szerint mennek ebédelni.
Ez a beosztás vonatkozik azokra is, akik otthonról hozzák vagy rendelik az ebédet. Akik otthonról
hozzák vagy rendelik az ebédet, hozzanak magukkal evőeszközt is, mert a menzán higiéniai
okokból nem biztosíthatnak számukra sem evőeszközt, sem tányért.
A megfelelő távolság tartása az ebédlőben kötelező. Ezt megoldjuk. Lényeges, hogy az ebédlőben mindenki csak étkezés céljából tartózkodhat, amint befejezte azt, hagyja el az étkezőt.
A kívülről hozott ételek melegítésére használt mikrohullámú berendezések kezelőpaneljeit és
az ajtónyitó fogantyút rendszeresen fertőtlenítjük.
Kérjük itt is a sorban állásnál a biztonságos távolság betartását. A táskákat, csomagokat ne
hozza be senki az ebédlőbe!
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Szervezési kérdések
Azokat a gyerekeket, diákokat, akiknél az intézményben lázat vagy felsőlégúti tüneteket észlelünk, elkülönítjük, a szülőt értesítjük, és a gyermeket, tanulót az óvodából, iskolából hazaküldjük. A gyermekek, tanulók csak abban az esetben térhetnek vissza a közösségbe, ha a háziorvosuk
erről igazolást ad.
Amennyiben tesztelésre kerül sor, annak eredményéről a szülő azonnal tájékoztassa az iskolát.
Azoknak a gyermekek, tanulók, akik házi karanténba kényszerülnek, a KRÉTÁN keresztül tájékozódhatnak a tananyagról és elsősorban ezen a felületen igyekszünk megszervezni a tananyag és
a házi feladat eljuttatását is.

Szülői értekezletek
A szülői értekezleteket előre meghirdetett időpontban, online tartjuk.

Testnevelés órák
A testnevelés órák, ameddig az időjárás engedi, az udvaron lesznek, ezért legyen megfelelő felszerelés (melegítő, váltópóló, zokni, alsónemű) a diákoknál. A testnevelés felszerelést minden
hét végén haza kell vinni kimosni!

AZ ISKOLA TERÜLETÉN TARTÓZKODÓKRA EGYSÉGESEN ÉRVÉNYESEK AZ
ISKOLA AKTUÁLIS JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYAI.
A rendkívüli helyzetek rendkívüli döntéseket, megoldásokat kívánhatnak.

FOGADJUK EZEKET TÜRELEMMEL!
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