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1.Az intézmény látogatása
a, Tanulók, alkalmazottak
• A karbantartó 6:00 órakor nyitja az iskola kapuját. Az épületbe testhőmérséklet-ellenőrzés
és kézfertőtlenítés után csak a főbejáraton keresztül léphetnek be a tanulók és az
alkalmazottak. A mérést 7 órától az ügyeletes nevelő és az iskolatitkár végzi. A 37 oC-os
testhőmérséklet fölött mért értékek esetén a belépés nem megengedett. Tanulók esetén
ebben az esetben értesítjük a szülőt, és az iskolaegészségügyi orvost miután a gyermeket a
közösségtől elkülönítettük.
• Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek (láz, köhögés, nehézlégzés stb.)
kötelesek az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodni az orvosi vizsgálatról.
Szükséges az iskolát értesítenie, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
áll fenn.
• Iskolába lépést követően a tanulók a belső udvaron várakoznak ügyelve a megfelelő
távolságtartásra és az osztályok keveredésének lehetőség szerinti elkerülésére.
• Az ügyeletes nevelők közül egy fő 7:00 órától, a további ügyeletesek 7:30-tól látják el a
gyerekek között az udvaron az ügyeleti munkát.
• A bejelző csengetést követően a tanulók osztályonként, egymástól karnyújtásnyi
távolságban sorakoznak és vonulnak be az osztálytermekbe.
b, Szülők, vendégek
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•

Az 1. osztályos gyermeket a beszoktatás időszakában (szeptember első két hete) a szülő
bekísérheti az osztályteremig, majd el kell hagynia az iskola épületét. A tanulót egy
szülő kísérheti.
Felsőbb éves tanulók az intézménybe szülői kíséret nélkül lépnek be. A szülő csak a
bejárati ajtóig kísérheti gyermekét.
Az intézmény területére belépő szülő mindenképpen viseljen maszkot!
Az épületbe testhőmérséklet-ellenőrzés és kézfertőtlenítés után csak a főbejáraton keresztül
léphetnek be a szülők egyesével.
Zárt terekben is tartani kell a 1,5 méter távolságot, ügyelve arra, hogy a szülők ne egymás
nyomában lépjenek az épületbe, inkább várjanak 10-15 másodpercet az előzőleg belépő
szülő után.
A tanulót a szülő az osztályteremig kísérheti, majd el kell hagynia az iskola épületét.
Biztonsági okokból egyszerre maximum 3 szülő tartózkodhat az épületben.
A szülők az intézmény területén csak azokkal a személyekkel kerüljenek kontaktusba,
akikkel feltétlenül szükséges: a gyermek tanítója, osztályfőnöke, adott esetben iskolatitkár,
gazdaságis munkatárs, stb.
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Más szülőkkel, gyerekekkel az intézmény területén kívül beszélgessenek, és igyekezzenek
a dolguk végeztével mihamarabb elhagyni az intézmény területét.
• Ügyintézés céljából egyszerre csak egy szülő mehet be az intézmény területére.
• A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások
betartása mellett előre megadott időpontokban és az intézmény kijelölt helyszínein tartunk.
• A szükséges információkat e-mailben, az e-naplón, valamint a honlapunkon keresztül
juttatjuk el a szülőkhöz.
3. Óraközi szünetek ügyeleti rendszere
a, Tízórai szünet
• A tízórait az osztályok a tanteremben fogyasztják el kézfertőtlenítő kézmosás után.
• A tanulók kézmosása, kézfertőtlenítése a mosdóban és az aulában elhelyezett szenzoros
kézfertőtlenítő segítségével osztályok szerint előzetes beosztás szerint elkülönülve
történik.
• A 7.a és a 8. osztály az osztályteremben található mosdókat használva mos kezet.
• A tízóraiztatást a felső tagozat osztályaiban az 1. órát tartó pedagógus irányítja, és ügyel az
osztályok közösségi térben megvalósuló elkülönülésére.
• Az 1. órát tartó pedagógus a szünetet az étkező gyerekekre felügyelve az osztályteremben
tölti.
b, Óraközi szünetek
• Tanórák után az osztálytermeket a pedagógus kulccsal bezárja
• A tanulók a szünetet az iskola kijelölt részén (alsósok a parkban, felsősök az iskola belső
udvarán) töltik.
• Óraközi szünetekben fokozottan ügyelünk az osztályok elkülönülésére.
• A ügyeletesi feladatokat mindkét helyszínen két-két pedagógus látja el, a többiek az
épületben segítik az ügyeletesek munkáját.
• Az ügyeletes nevelők munkáját a 8. osztályos tanulók fogják beosztás szerint segíteni.
• A szünetekben kiemelt figyelmet fordítunk a folyosók, tantermek, közösségi terek
rendszeres természetes szellőztetésére.
• A helyiségek ablakait az időjárás és a környező forgalom függvényében lehetőség szerint
nyitva kell tartani a tanórákon és a szünetekben.
• Alsó tagozatos diákok az alsó aulához tartozó mosdót, felsősök a felső aulához tartozó
mosdót használhatják, ügyelve a csoportosulás elkerülésére.
• A becsengőt követően az osztályok a reggeli sorakozóhoz hasonló módon vonulnak be az
osztálytermekbe.
3. Biztonságos környezet kialakítása
• Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk el. Annak használata
minden belépő számára kötelező
• A mosdókban utántölthető fertőtlenítő szappant tartalmazó tartályokat, kézszárító
berendezést és papírtörlőt helyezünk el.
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• Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására.
• A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók az első tanítási napon részletes
tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek megtanítjuk az ún. köhögési etikettet: papír
zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes
kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
• A tanítás végeztével ügyelünk arra, hogy a gyerekek a padból minden szemetet szedjenek
ki, felszerelésüket pakolják be a táskájukba.
• Amíg az időjárás engedi, a testnevelés órákat a szabadban tartjuk.
• Az öltözőkben kiscsoportok szerinti beosztásban az osztályok keveredését elkerülve
öltöznek a tanulók. Ennek érdekében a testnevelés órák rövidített formában lesznek
megtartva 35 perces időkeretben.
• Az öltözők előtti folyosón tanári felügyeletet látunk el.
• A műfüves focipályán egy időben csak egy osztály tanulói tartózkodhatnak.
• A tornaszereket (labdák, bóják, hulahopp karika stb.) használat után fertőtleníteni
szükséges.
• A gyerekek számára a kézfertőtlenítés testnevelés órák után kötelező.
• Tanítás végén a tanulók osztályok szerint elkülönítve várják az iskolabuszt. A felső
tagozatosok az utolsó órájuk után az iskola belső udvarán várakoznak, 14:00 órától pedig az
iskola épülete előtt tanári felügyelettel. Az alsó tagozatos tanulók 15:40-től az iskola épülete
előtt osztályok szerint elkülönülve várják szüleiket és az iskolabuszt. A tanulószobások ezen
idő alatt a parkban tartózkodnak.
• Iskolai rendezvényeinket a mindenkori járványhelyzet fokozott figyelembe vételével az
egészségügyi előírásoknak megfelelően tervezzük és szervezzük.
• Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára.
• A tantermeket az ajtajukra kifüggesztett rend szerint naponta kétszer fertőtlenítjük.
• A tanévkezdés előtt az épület helyiségeiben alapos, mindenre kiterjedő (játszótéri
eszközök, sporteszközök, stb.) fertőtlenítő takarítást végzünk, melynek végrehajtását az
intézményvezető ellenőrzi.
• A fertőtlenítő takarításról jegyzőkönyv készül.
4. Étkezés
• Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek étkezés előtti és utáni kézmosására.
• Az ebédelés rendjét a mindennapi órarend figyelembevételével az osztályok beosztásával

alakítjuk ki. A beosztást a melléklet tartalmazza.
• Az ebédlőben egy időben két osztály étkezik egymástól kellő távolságra elkülönülve.
• Az ebédlőbe egyszerre egy osztály érkezik pedagógus felügyelettel.
• Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy sorban álláskor a tanulók közti védőtávolság
biztosított legyen.
• Az alsó tagozatos tanulók állandó asztalrend szerint foglalnak helyet.
• Az étkeztetésre vonatkozó egyéb szabályok betartása és betartatása az étkeztetést biztosító
vállalkozó feladata és felelőssége.
Bátonyterenye, 2020. augusztus 31.

