Melléklet
A házirend kiegészítése
Készült az EMMI által kiadott és aktualizált „Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a
járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című dokumentum útmutatásai
alapján.
A házirend kiegészítése a járványügyi készenlét idején alkalmazandó intézkedési terv
módosításáig vagy visszavonásáig marad érvényben.

Az intézmény látogatására vonatkozó szabályok
● A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.
●

Érkezéskor, távozáskor a vezetőség által meghatározott útvonalakat használjuk,
melyekről az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat.

● Szülők az iskola épületébe nem léphetnek be. Kivételt képez indokolt esetben az
ügyintézés (időpont egyeztetésel), valamint a szülőknek szervezett programok, szülői
értekezletek, fogadóórák látogatása. Ezekben az esetekben szájmaszk használata,
valamint a kézfertőtlenítés kötelező.
● Az intézmény minden bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk.
● A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
A tanítási órákon, foglalkozásokon is viselni kell a maszkot, ha a tanár kéri. A tanuló
tanórákon saját döntése alapján is viselheti a maszkot.
Járványügyi szempontból nem megengedett a maszk fertőtlenítés nélküli, több napos
használata. (Javasolt a naponta mosható, vasalható textilmaszk.)
● Ha a járványhelyzet indokolttá teszi, a maszk használata kötelező:
o reggeli ügyeletben (7.00-7.30)
o közösségi terekben (aula, folyosó) 5-8. évfolyamon (az alsó tagozatos diákok
részére is erőteljesen ajánlott) és a felső szinten lévő alsós osztályoknak, kivétel
amikor testnevelés órára mennek
o a büfé használata esetén
A maszk használatáról az iskola honlapja, ill. az osztályfőnökök adnak tájékoztatást.
● Törekedni kell az intézményi csoportosulások megelőzésére mind az iskola területén,

mind az intézmény épülete előtt. A közösségi terekben lehetőség szerint tartsuk be a 1,5
méteres védőtávolságot.
● Figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres szellőztetésre. A helyiségek
ablakát az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
● A testnevelésórákat az időjárás függvényében a szabadban tartjuk, ezért a tanulók
számára megfelelő öltözék szükséges.
● Testnevelésórák előtt és után az öltözködés valamennyi évfolyamon a saját
osztályteremben történik. (Az öltözködés idején a folyosón tartózkodó csoportnak is
kötelező a maszk használata.)
● Az informatika terembe való belépéskor, az osztálytermekbe bevitt tabletek
használatakor, valamint testnevelésóra előtt és után mindenkinek alaposan
fertőtlenítenie kell a kezét a kihelyezett kézfertőtlenítővel.
● Saját tisztasági csomag használata kötelező (szappan, kéztörlő). A gyermekek
tarthatnak maguknál kézfertőtlenítőt, de biztonsági okokból csak gél alapút, szórófejeset
nem.
● A mosdóhasználatot követően és az étkezéseket (tízórai, ebéd, uzsonna) megelőzően a
tanulóknak szappanos kézmosást kell végezniük.
● Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő
használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába
dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
● A járványügyi készenlét idején előnyben részesítjük a szülők és az intézmény közötti
elektronikus kapcsolattartást (e-mail, KRÉTA). Személyes megjelenéssel járó szülői
értekezletek, fogadóórák kizárólag az aktuális járványhelyzet figyelembe vételével
valósulhatnak meg.
● Csengetési rend:
8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
11.05 – 11.50
12.00 – 12.45
12.50 – 13.35
● Szünetekben az osztályok elsősorban a tantermükben, ill. a termük előtti területen
tartózkodhatnak. Az osztályok keveredése kerülendő.
● Udvari szünet: alsó tagozat 3. óra után; felső tagozat 2. óra után.

Az iskola-egészségügyi ellátás szabálya
A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a járványügyi
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság
kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.

A tanulói hiányzások szabályai
● Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással
rendelkezik, és azt az intézményvezetőnek címzett kérelméhez csatolja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.
● Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére
előírt karantén időszakára.
● Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük,
értesítjük a szülőt/gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül
keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát, és azt követően az orvos utasításai
alapján járjanak el. A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
● A tanulói mulasztások szülő által történő igazolásának szabályai: a szülőnek továbbra
is egy tanévben legfeljebb három tanítási napra van joga kikérni a gyermekét, de ez is
csak előzetes egyeztetés alapján történhet. Tanulói hiányzás utólagos szülői igazolása
nem lehetséges. Az előzetesen engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a
tanulónak pótolnia kell.

Az étkeztetés szabályai
● A tanulók számára az ebédeltetés iskolán kívüli épületben, biztonságos környezetben
biztosított. Az ebédlő használata során az adott helyszínre vonatkozó járványügyi
szabályokat mindenkinek be kell tartani.
● Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos szappanos
kézmosására.
● Az ebédeltetésre meghatározott időpontokban kerül sor.

A digitális munkarend
● Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend esetleges bevezetéséről 1-6.

évfolyamon az Operatív Törzs dönt. Az átállást okozó állapot megszűnése után az
intézmény visszatérhet a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.
● A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat
ellenőrzése és támogatása, a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes
találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával
– történik.
● Iskolánk egységesen a Google Classroom rendszerét használja. Ezen a felületen minden
tanulónak kötelező részt venni a számára meghirdetett kurzusokon.
● A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát
oktatási célból nem látogathatják.

Kommunikáció
Kérjük az iskola közösségéhez tartozókat, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az
oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.

Kapcsolattartás:
Intézményünk tantestülete és vezetősége azt kéri a Szülőktől, hogy csak nagyon fontos
esetekben és telefonos időpont egyeztetése után keressék személyesen az osztályban tanító
szaktanárokat, osztályfőnököket, az intézmény vezetőit! A pedagógusok elérhetőségéről
honlapunkon tájékozódhatnak.
Telefon:
Vezetékes: 06 94 310 683
Mobil: 06 30 306 0735
E-mail: olad@oladalti.hu
Honlap: www.oladalti.hu

