Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola
5083 Kengyel, Kossuth L. u. 100.
__________________________OM – azonosító: 035970_____________________________
Telefon: 56/583-005
Telefax: 56/330-214
E-mail: kossuthkengyel@gmail.com

ELJÁRÁSREND A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
Iskolai eljárásrend szülőknek


Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, tanuló látogathatja.



A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség
szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk, ha eltérést tapasztalunk, a
szülőt azonnal értesítjük, a szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét,
és gondoskodnia kell az orvosi kezeléséről.
A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.



A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.



A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató tanulót azonnal elkülönítjük, és értesítjük
az iskolaorvost.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.



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, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását
igazolt hiányzásnak kell tekinteni.



Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a
részére előírt karantén időszakára.



Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.



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, azok betartása
szerint szükséges eljárni.



Emellett az iskola Házirendjében foglaltak is érvényesek, azok betartása szerint
szükséges eljárni.
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Vagyis: Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás
igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek,
hatóságok felé!



Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek
tartózkodhatnak.



Idegen

személyeknek

belépés

csak

indokolt

esetben,

kézmosás

vagy

kézfertőtlenítés után, a szájmaszk viselése kötelező!


Intézményünk törekszik az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév során,
mind

az

intézmény

területén,

mind

az

intézmény

épülete

előtt.

Reggeli ügyelet: 7:30-7:45 között az alsó tagozatosok az udvaron,
7:45-8:00-ig a felső tagozatosok szintén az udvaron gyülekeznek,
betartva az előírt távolságot.


Azt kérjük, hogy a gyerekek a reggeli ügyeleten csak a legszükségesebb időt töltsék.



Reggel, az iskolába érkezéskor gyermekeiktől a kapunál köszönjenek el.



Délután, kérjük, hogy a szülők a kapunál várják meg gyermekeiket, betartva a
védőtávolságot. Délután is kerüljék a csoportosulást!



Az alsó tagozat tanítási órái a saját tantermükben valósulnak meg, kivéve a testnevelés
és az informatika órákat.



A felső tagozat osztályai szaktantermekben tanulnak.



Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet
fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.



A helyiségek ablakát időjárás és a környező forgalom függvényében lehetőség szerint
nyitva kell tartani a szellőztetés miatt. Ezért fontos, hogy a szülők olyan ruhát
adjanak a gyermekükre, hogy ezt el tudják viselni.



CSENGETÉSI REND VÁLTOZÁSA



Ezáltal az alsó és felső tagozat tanulói a szünetekben külön-külön tartózkodnak az
udvaron. A két tagozat eltérő csengetési rendjével elkerülhető, hogy az
ebédeltetésnél az osztályoknak várakozni kelljen.



Ezért a csengetési rendet a következők szerint változtatjuk meg az első tanítási
naptól és mindaddig fenntartjuk, amíg a járványhelyzet miatt ez indokolt.

2

A tanítási órák és az óraközi szünetek időbeosztása
Naponta:
Alsó tagozat
Felső tagozat
Gyülekező
7:30 – 7:45-ig
7:45 – 8:00 óráig
az udvaron
az udvaron
Bevonulás
a 7:45-kor
8:00 órakor
tantermekbe
1. óra
7:50 – 8:35-ig
8:00 – 8:45-ig
Szünet
8:35 – 8:50-ig
8:45 – 9:00-ig
2. óra
8:50 – 9:35-ig
9:00 – 9:45-ig
Szünet
9:35 – 9:50-ig
9:45 – 10:00-ig
3. óra
9:50 – 10:35-ig
10:00 – 10:45-ig
Szünet
10:35 – 10:45-ig
10:45 – 10:55-ig
4. óra
10:45 – 11:30-ig
10:55 – 11:40-ig
Szünet
11:30 – 11:40-ig
11:40 – 11:50-ig
5. óra
11:40 – 12:25-ig
11:50 – 12:35-ig
Szünet
12:35 – 12:45-ig
6. óra
12:45 – 13:30-ig
Délutáni
14:00 – 16:00-ig
14:00 – 16:00-ig
foglalkozások

A szünetek hossza
15 perc

15 perc
15 perc
10 perc
10 perc
10 perc



A testnevelésórákat az időjárás függvényében a szabadban tartják a testnevelők.



A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az
öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél az évfolyamok tanulói nem
keveredhetnek. Egy öltözőben egy osztály öltözik, nemenkénti bontásban. Tekintettel
kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.



Az első félévben nem tartunk osztálykirándulást és úszásoktatást sem. Kerüljük
vagy minimálisra csökkentjük az első félévben azoknak a rendezvényeknek a
számát, ahol nemcsak az iskola tanulói vesznek részt.



A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi előírások
betartása mellett tartjuk meg, az alsó tagozaton az első héten, a felső tagozaton a
második héten. A szülők maszkot kötelesek viselni a rendezvényen.



Kérjük a szülőket, hogy a kialakult helyzet miatt a gyermekek és a dolgozók védelme
érdekében csak akkor keressék fel az intézményt, ha az ügyintézést személyesen lehet
megoldani. Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után kötelező a kézmosás a
bejáratnál és a szájat/orrot takaró maszk használata!



A szülők további tájékoztatása online formában történik: Kréta/Üzenetek funkció,
elektronikus levelezés az osztálycsoportok oldalain. Az iskola elérhetősége: 06/56583-005, vagy e-mailen: kossuthkengyel@gmail.com
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A gyerekek táskájában/tisztasági csomagjában legyen mindennap fertőtlenített
textilmaszk /amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé, hogy a szünetekben az
udvaron lehessünk, akkor a folyosón, zárt térben lesznek a gyerekek, ahol
szükséges használni/, kézfertőtlenítő, papírtörlő.



Az intézménybe érkezéskor, az étkezések előtt és után minden belépő alaposan
mosson

kezet

vagy

fertőtlenítse

a

kezét.

A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki.
Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk. Felhívjuk mindenki figyelmét annak takarékos
használatára.


Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással kell
biztosítani a személyes tisztaságot.



A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók, az adott korosztálynak
megfelelő szintű részletes tájékoztatást kapnak. A gyermekek megtanulják az
úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor,
zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Kérjük
a szülőket, hogy naponta biztosítsák saját gyermekük számára a megfelelő mennyiségű
papírzsebkendőt.



A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára.



Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést és alapos szellőztetést
kell végezni.



A takarító személyzet a tantermi oktatás során, a tanórák ideje alatt az üres tantermekben
a tanulók padját és székét fertőtleníti minimum egy alkalommal délelőttönként, és a
délutáni foglalkozások megkezdése előtt.



A folyosókon és közösségi terekben, a tanulói és felnőtt mosdókban is
felületfertőtlenítést végeznek a takarítók.



A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran
érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok,
villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér,
egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható
falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.



Az iskolában használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.
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A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne
veszélyeztesse.





ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására.
Az étkezések megszervezésénél törekedtünk idősávot biztosítani az osztályok/
évfolyamok számára. Az időbeosztás betartása kiemelt fontosságú feladat ebben a
helyzetben.
Sorban

állás

esetén

a

védőtávolság

betartása

kötelező.

Az ebédlői ügyeletet ellátó pedagógusok közreműködnek az ebédeltetés zavartalan és
biztonságos lebonyolításában.


Kérjük, csomagoljanak a tanulóknak megfelelő mennyiségű enni és innivalót! (ez
nem csak az első napra vonatkozik). A boltba nem áll módunkban elengedni a
tanulókat az iskolában való benntartózkodás ideje alatt.



ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI



A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok,
tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti
járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése,
szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.
A vizsgálatokra védőmaszkot a tanuló hozza magával.
GYERMEKEINK

EGÉSZSÉGÉNEK

MEGŐRZÉSE

ÉRDEKÉBEN

AZ

ISKOLA A SZABÁLYOK BETARTÁSÁHOZ A SZÜLŐK MEGÉRTÉSÉT ÉS
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT KÉRI.
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Iskolai eljárásrend tanulóknak


Az intézménybe érkezéskor minden tanulónak alaposan kezet kell mosnia.



Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános
iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró
textilmaszk viselése /amennyiben az időjárás miatt az óraközi szüneteket a folyosón
tartjuk meg./



Az udvaron, a közösségi tereken kerülni kell a csoportosulást!



Étkezések előtt és után alaposan mosd meg!



Kérünk, hogy étkezéskor ne fogdosd össze a kirakott evőeszközöket, poharakat,
kenyereket! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!



Lehetőség szerint hozz magaddal előre csomagolt tízórait megfelelő mennyiségben
és innivalót is megfelelő mennyiségben! (ez nem csak az első napra vonatkozik). A
boltba nem áll módunkban elengedni az iskolában való benntartózkodás ideje
alatt.



Csak a saját kulacsodat és a saját poharadat használd!



A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az
öltözőkben.



Illemhely használata után alaposan moss kezet!



Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Takarékoskodj a papírtörlővel, csak a
szükséges mennyiséget használd! A használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell
belehelyezni!



Meg kell tanulni a köhögési etikettet!

1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor
(beleköhögés, beletüsszentés)
2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni


Tantermed tisztaságára fokozattan ügyelj! A váltócipő használata kötelező az első
tanítási naptól kezdve!



Folyamatos, vagy gyakori, intenzív szellőztetés szükséges időjárás és környező
forgalom függvényében, ezért az időjárásnak megfelelő öltözékben gyere iskolába.
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Nagyon fontos:


Ha rosszul érzed magad, azonnal szólj osztályfőnöködnek, tanárodnak!



A táskádban mindig legyen minden nap fertőtlenített textilmaszk, papírzsebkendő,
papírtörlő!

Jelen eljárásrend módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, A módosításra a
járványügyi helyzet alakulásától kerül sor.

Kengyel, 2020. szeptember 1.

Tóthné Kis-Pál Tünde sk.
intézményvezető
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