A 2020/2021. TANÉVBEN A CSÁNY-SZENDREY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓK:
Intézmény látogatása:


Az intézménybe csak egészséges személy léphet be.



A szülő köteles az iskolát haladéktalanul értesíteni, ha gyermekénél koronavírus fertőzés
gyanúja vagy igazolt fertőzés áll fenn.



Az intézményben a tanulókon és az alkalmazottakon kívül más személy nem tartózkodhat.



Az iskolába külsős személy (pl. szülő) csak ügyintézés céljából és előzetes bejelentkezés után
jöhet be. Bejelentkezni, időpontot kérni a 30/7830872-os telefonszámon lehet.



Maszk használata a külsős személyek számára kötelező.



Az iskolába lépve a kezeket fertőtleníteni szükséges, a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítő
szerekkel.



A tanulók 7.30 órától érkezhetnek az iskolába. A vidéki vagy indokoltan korábban jövő
tanulók számára 7.00 órától ügyeletet biztosítunk.

Fertőtlenítés, higiénia:


A felső tagozatos diákok és pedagógusok számára a tanítási órán, saját osztályteremben
(illetve egyéb tanteremben és a tornateremben) történő tartózkodás kivételével az
intézmény egyéb helyiségeiben (pl. folyosó, aula, illemhely) történő tartózkodás során
kötelező a maszkviselet. Alsó tagozatos tanulók számára a maszk viselete lehetséges, de
nem kötelező.



Szünetekben kitárt, tanórákon bukóra állított ablakokkal biztosítjuk a levegő cseréjét.



Rendszeres kézmosás kötelező! (illemhely használata után, étkezés előtt, udvarról történő
bejövetelkor)



Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a
szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt
követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.



A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Oktatás és napirend szervezése:


Az alsó és felső tagozatot, amennyire lehet, elkülönítettük egymástól, a tagozatok nem
keveredhetnek.



Az osztályok saját termeikben vannak az oktatás során, csak csoportbontások és
szaktantermek miatt vándorolnak a tanulók.



Az udvaron az 1. és 4. szünetben a felsősök, 2. és 3. szünetben az alsósok tartózkodhatnak.



Az étkezések ütemezetten, időeltolással történnek.



Tanulószobás és napközis tanulók csak csoportvezető tanárukkal mehetnek ebédelni.



Az öltözőkben egyszerre csak egy osztály tartózkodhat.



Rendezvényeink, iskolai ünnepeink osztálytermekben lesznek megtartva, iskolarádión
keresztül.



Az esetleges tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól a tanulók az
iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Tanulói hiányzások:


Osztályfőnökök feladata az orvosilag igazolt tartós betegséggel rendelkező tanulók számon
tartása (igazolásuk bemutatása alapján!).



Hatósági karantén ideje igazolt hiányzásnak tekintendő.

Tájékoztatás:


A szülővel történő személyes kapcsolattartás helyett az információcsere online módon
történik. Információkat egyidőben a KRÉTA üzenőfalon, az iskola honlapján és zárt
osztálycsoportokban osztjuk meg.

