A Herédi Általános Iskola
INTÉZKEDÉSI TERVE
az EMMI által kiadott A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDben megfogalmazottak alapján

Az iskolai HÁZIREND kiegészítő dokumentuma
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1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
1.1. Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2020 címen kialakított
aloldalon keresztül az aktuális szakágazati információk mellett a járvány elleni védekezésre
való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt híreket,
tájékoztatókat, feladatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, irányadónak tekintjük.
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
2.1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja, ezért kérjük a szülőket arra, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket
észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a
gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
2.2. A tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt
kerülendő a csoportosulás.
2.3. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
Szünetben minden tanuló számára kötelező a maszkhasználat.
2.4. A közösségi terekben – lehetőség szerint-, egyszerre csak annyi gyermek, tanuló
tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
2.5. Az intézményben 2020. szeptember 1-jétől életbe lépő új csengetési rend elősegíti a 2.4
pontban jelölt védelmi intézkedések betartását: a védőtávolság megtartását a tanórák közötti
szünetekben.
A 2020. szeptember 1-jétől életbe lépő csengetési rend az alábbi:
óraközi szünet

időtartama

1.

8 45 - 8 55

2.

9 40 – 9 55

3.

10 40 -10 55

4.

11 40 -11 50

5.

12 35 -12 45

6.

13 30 -13 45

2.5. a) Jó idő esetén a tanítási órák közötti szünetekben a tanulók az udvaron tartózkodnak, az
alsó-, ill. a felső tagozat számára elkülönített területen. Becsöngetéskor az osztályok a
számukra kijelölt állandó helyen távolságtartással sorakoznak;
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b) Rossz idő esetén a tanulók – a csoportosulás elkerülése érdekében - az
osztálytermükben, ill. a folyosókon tartózkodnak az alábbi rend szerint:
óraközi
szünet
1.
2.

A földszinti folyosón

az első emeleti folyosón

1. és a 2. osztály

5. és a 7. osztály

Tízórai szünet, a tanulók a tanteremben étkeznek,
kivéve a menzán tízóraizó felső tagozatos diákok

3.

3. és a 4. osztály

6. és a 8. osztály

4.

1. és a 2. osztály

5. és a 7. osztály

5.

3. és a 4. osztály

6. és a 8. osztály

2.6. A tanítási nap során az osztályok ugyanazt a tantermet használják, az informatika és a
hittan órák kivételével. Az informatika teremben és az udvarról nyíló tanteremben a
csoportok váltásakor felületfertőtlenítést végez a takarító személyzet.
2.7. A testnevelésórákat az időjárás függvényében a szabad téren tartják a nevelők. Az órák
során mellőzik a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
2.8. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben,
ezért
a) a mosdókban max. 4 tanuló tartózkodhat,
a várakozás – távolságtartással -, a kijelölt helyen történik;
b) az öltözőben – ha egyszerre két osztálynak van testnevelés órája -, a nevelők ügyelnek az
időeltolódásra.
2.9. Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó
ünnepség, kulturális program, iskolai versenyek, egyéb programok) rendezvény
megszervezése során betartjuk a járványügyi szabályokat.
2.10. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírások
betartása mellett tartjuk meg.
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
3.1. Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására.
3.2. Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt és testhőmérést biztosítunk az
épületbe belépőnek.
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3.3. A tanulók részére a szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási
lehetőséget, s erre rendszeresen figyelmeztetjük őket. Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.
3.4. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek megtanítjuk az
úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd
a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
3.5. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek
ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
3.6. Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen
fertőtlenítjük.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy
kézfertőtlenítésére étkezés előtt és után.
4.2. Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredését elkerüljük, a sorban állás a
védőtávolság betartásával, kijelölt helyen történik.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
5.1. Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a
szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat elvégzését támogatjuk.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
6.1. 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, májés vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazoltnak tekintjük. Továbbá, ha a
gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszaka igazolt
hiányzásnak minősül.
6.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vesz az oktatásban.
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6.3. 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, így azok szerint járunk el.
7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
7.1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit
észleljük, őt mielőbb elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő
értesítéséről is gondoskodunk, akinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy feltétlenül keresse meg
telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, majd azt követően annak utasításai
alapján járjanak el.
7.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező,
melyet számára biztosítunk.
7.3. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad. A tanuló köteles az igazolást a
visszaérkezés napján, az első órát tartó pedagógusnak bemutatni.
7.4. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt – a kezelőorvosa szerint -, speciális eljárást, védelmet igényel, orvos által
szükségesnek vélt intézkedéseket elfogadjuk.

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
8.1. Az intézményben - a járványügyi vizsgálat eredménye alapján-, az Operatív Törzs dönt a
tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről.
8.2. A tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól a tanulók az iskolát
oktatási célból nem látogathatják.
8.3. Amennyiben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend - a
szülők támogatása érdekében-, megszervezzük intézményünkben a gyermekfelügyeletet.
8.4. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátója változatlanul biztosítja a
gyermekétkeztetést.

Heréd, 2020. szeptember 1.

Bakosné Varga Valéria Éva
Intézményvezető
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