Az iskolai közösség védelme érdekében a Covid 19
járvánnyal kapcsolatban hozott szabályok és intézkedések
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Tartalom:

Dia 1 - 14:
Dia 15 - 21:
Dia 22 - 25:
Dia 26:

Az iskolai közösség minden tagjára vonatkozó szabályok.
Az alsó tagozatra vonatkozó speciális szabályok.
A testnevelés órákra vonatkozó külön szabályok.
A könyvtárra vonatkozó szabályok.
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Mit jelentenek az iskolai közösség
számára a kormány által életbe léptetett
koronavírus-fertőzés megelőzésére
irányuló rendelkezések?
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Az évnyitó ünnepség elmarad!
Alsó tagozat:
 A két első osztály ünnepélyes köszöntése A SZABADBAN történik.
 Az ELSŐSÖK SZÜLEI csak az első tanítási napon jöhetnek be az
iskola területére az alsó tagozat bejáratáig.
 A továbbiakban az összes többi SZÜLŐ kizárólag az alsó tagozat
kapujáig kísérheti gyermekét.
Felső tagozat:
 A 9.N osztály ünnepélyes köszöntése A SZABADBAN történik.
 A továbbiakban az összes többi SZÜLŐ az iskola területén kívül kell
maradjon (kivétel: egyénileg egyeztett időpontra történő érkezés, a
járványügyi előírások betartása mellett, maszkviselés, stb.)
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Az épületen belüli mozgás
 A folyosókon a padlón lévő jelölések mutatják a betartandó
menetirányt.
 Az alsó tagozaton ezen felül rugalmas időeltolásra törekszünk
annak érdekében, hogy a tanulók ne egyszerre közlekedjenek
a folyosókon.
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MASZKVISELÉS
 Az osztálytermeken kívül, tehát az iskola épületében, a maszk
viselése MINDENKI számára kötelező (a szabadban ez
fakultatív).
 Ez a tanárokra és minden más, az iskolában tartózkodó
személyre is vonatkozik.
 Az osztályteremben akkor kell maszkot hordani, ha a tanár a
helyiségben járkál.
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Az osztálytermekben
 A felső tagozaton a bútorzatot helyiségenként egy polcra
korlátozzuk, az alsó tagozat osztálytermeiben két szekrény és
egy polc maradhat.
 A tanórákon a tanulók kerüljék a járkálást; csoportmunkát
mindig azonos csoporttal végezzenek!
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Tanári szobák





Belépéskor kézfertőtlenítés!
A maszk viselése mindig kötelező!
Az íróasztalokról fertőtlenítés előtt el kell pakolni!
Csészék, poharak, étel-ital nem maradhat az asztalokon!
SZEPTEMBERBEN KÜLSŐS ELLENŐRZÉS VÁRHATÓ!
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AHA-effektus:
„A” távolság, „H”igiénia, „A” mindennapos maszkviselet






Tartsunk TÁVOLSÁGOT.
Kerüljük a KÉZFOGÁST.
Fontos a rendszeres kézmosás ÉS fertőtlenítés.
Megfázás esetén senki NE jöjjön iskolába,
inkább gyorsan és alaposan kúrálja ki magát.
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Magatartás a szünetekben
Alsó tagozat
 A szabadban az egyes évfolyamok a kijelölt zónákban
tartózkodnak – az ügyeletes pedagógusok figyelnek arra,
hogy a diákok az évfolyamuk számára kijelölt területen
maradjanak.

Felső tagozat
 Az 5-7. osztályok az udvaron töltik a szünetet.
A 8-12. osztályok saját osztálytermeikben maradnak
(AHA-szabályok betartása, szellőztetés!).
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Alsó tagozat:
 A gyerekek ne használjanak cserecipőt (hozzanak csúszásgátlós zoknit).
 A ruhatár ősztől kezdve használható (az időjárás függvényében).
 Kerüljük a kisméretű udvari játékok használatát.
 Minden nagy szünet után a nagyobb játékok fertőtlenítése szükséges.
Alsó és felső tagozat:
 Az ablakpárkányok maradjanak üresen.
 A fali dekoráció engedélyezett.
 A munkaeszközöket minden nap haza kell vinni.
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Nem tartunk szülői értekezleteket az iskolában

 A szülők minden információt e-mailben kapnak meg.
 A Szülői Szervezet képviselői gyűjtik össze a szülők kérdéseit.
 A kérdéseket témakörönkét csoportosítjuk, megválaszoljuk és
GYIK-listaként belinkeljük a honlapon.
 Egyéni kérdések esetén telefonon és/vagy e-mailben rendelkezésre
állunk.
 A Szülői Szervezet képviselőinek megválasztása szintén
elektronikus úton történik, adott esetben a már megválasztott
személyek továbbra is betölthetnék a megbízatást (MOODLE!).
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Betegség esetén
 Megbetegedett gyermeket azonnal el kell különíteni!
 Ügyeljünk az önvédelemre: távolságtartásra, kesztyű és maszk
viselésére.
 Szülőket tájékoztatni kell a megbetegedésről és
kezdeményezni kell a beteg gyermek azonnali elvitelét.
 A meggyógyult gyermek kizárólag orvosi igazolással jöhet újra
iskolába.
 Minden esetben kérjük a vezetőség azonnali tájékoztatását!
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Első tanítási nap
 Minden tanuló (kivétel: 1.ab és 9.N osztályok) mehet egyenesen az
osztályterembe.
 Kérjük, hogy az osztályfőnökök először a „köszöntő videót”
mutassák be.
 Utána következzen a koronavírussal kapcsolatos intézkedések
részletes ismertetése.
 A videót és a prezentációt az IT-csapat előzetesen a tantermi
számítógépekre telepíti és a rendelkezésre bocsátja.
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Alsó tagozat – új szabályzat:
 Az új plakátokat az osztályokkal megbeszélni (osztálytermek)





Kérjük, ne nyúljatok hozzá!
Kérjük, mossatok kezet!
Kérjük, tartsátok be a 1,5 méteres távolságot!
Könyökhajlatba tüsszentsél és köhögjél!

 Belépés/aula
Kérjük, fertőtlenítsétek a kezeteket!

 Mosdók

 A mosdóban legfeljebb 6 tanuló tarózkodhat (4 a toaletten, 2 a mosdó előterében, a
többiek kint várakoznak.
 Amint egy tanuló kijön, a következő bemehet.
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Alsó tagozat – MENZA
Fix ülésrend/ meghatározott ebédidő
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Alsó tagozat - MENZA
 Kézmosás 3 csoportban az alsó tagozat épületében
(osztályterem/lánymosdó/fiúmosdó).
 Kézfertőtlenítés a menzán.
 Először mindenki leül, majd a tanító felszólítására állnak sorba
10-es csoportokba.
 A levest a tanító tálalja ki a gyerekeknek.
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Szünet az udvarban - 4 felügyelő tanító
4 játéktér – minden évfolyamnak 1 játéktér és 1 felügyelő
pedagógus (ETH)
(1. játszótér, 2. sportpálya, 3. füves pálya, 4. futballpálya)
Csere naponta az óramutató járásával megegyezően
(táblázat PI)
1./3. évfolyam 5 perccel korábban mehet ki
2./4. évfolyam a szokásos időben
Jelenleg nincs tanulószobán lévő tanuló
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Reggeli ügyelet 7.00-7.30 – egy ügyeletes személy
 Ameddig az időjárás engedi, a szabadban.
 Eső esetén: mindig a saját osztályteremben, mindenki a saját
helyén – egy ügyeletes tanító a folyosón.
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Délutáni ügyelet, gyermekek elvitele
 Délutáni ügyelet: 16.10-17.30 – 2 ügyeletes személy
 Elvitel 2 KAPUNÁL:
=> alsó tagozat épületének kapuja (1.a,2.a,3.a,4.a)
=> felső tagozat épületének kapuja (1.b, 2.b, 3.b, 4.b)

 16.00-kor: 1-2. osztályok a kapuknál
 16.10-kor: 3-4. osztályok a kapuknál
 Minden évfolyam a saját játszó területén (mint a szabadtéri szünetben).
 Rossz idő esetén a saját osztályteremben.
 További elviteli időpontok a délutáni ügyelet alatt: 16.30, 17.00, 17.30 (a szülők
számára még készítünk egy táblázatot)
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Egyéb


Iskolán kívüli rendezvények az első félévben kizárólag Győr területén engedélyezettek.



Nincs szükség cserecipőre (az osztálytermekben cipő helyett csúszásgátlós zokni)



Semmilyen közös játékeszköz!



Semmilyen közös könyv!



Semmilyen diákkonferencia – osztálymegbízott (?)



Semmilyen közös ünnepély – esetleg iskolarádió (kihangosítva) vagy videófelvétel.



Születésnapi köszöntés osztályközösségben kizárólag egyenként csomagolt édességekkel.



Névvel ellátott fix ülésrend az osztálytermekben, valamint a menzán.



A tízórait, ill. uzsonnát a gyerekek egyenként csomagolva kapják.



Osztályfőnök-helyettes téma: a csapat minden tagja tevékenyen támogatja az osztályfőnökök munkáját.



Gyermekek délutáni elvitele: 13.50, 15.20, valamint 16.10 Uhr (táblázat!)



A 2. osztályoknak úszás engedélyezett.



Nem csak frontális ülésrend, hanem fix csoportasztalok (4-es csoportok) megengedettek.
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Testnevelés órákra vonatkozó szabályok


A testnevelés órákat lehetőleg a szabadban kell megtartani.



A testnevelés órákon különösen nehéz betartani a biztonsági távolságot. Intenzív mozgás közben
megnövekszik a légzés mélysége és frekvenciája, így növekszik a fertőzésveszély. Törekednünk kell a
megfelelő biztonsági távolság betartására. Ez nem egyszerű és nem mindig megvalósíthatő. EZÉRT: a legelső
és legfontosabb feladat, hogy a gyermekeket megtanítsuk arra, hogy állandó jelleggel figyeljenek a biztonsági
távolságra!
Lehetőség szerint kerülni kell a közvetlen és gyakori testi érintkezést!




EBBŐL KIFOLYÓLAG: a tanóra folyamatának tervezésénél és szervezésénél olyan mozgásformák és
sportágak megválasztása javasolt, amelyek egyéni, páros vagy kiscsoportos mozgásformákat tesznek
lehetővé.
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 A felső tagozatos tanulók testnevelés óráit a szomszédos sportpályán tartják meg.
Átöltözés az iskolában történik.
 A szomszédos sportpálya zuhanyozói zárva kell maradjanak.
Dezodor használata ajánlott.
 A zárt helyiségek rendszeres és gyakori szellőztetése szükséges.
 A sportcsarnok és az öltözők ablakait nyitva kell tartani a szellőzés folyamatossága
érdekében.
 A testnevelés órák előtt és után a kezeket MINDIG mosni és fertőtleníteni kell! Ezt
eleinte a tornatanároknak kell ellenőrizni!
 A tornaeszközöket, amelyeket a testnevelés órákon használnak, rendszeresen kell
fertőtleníteni.
 Intenzív mozgás közben TILOS a maszk viselése!
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ÖLTÖZÉS
 Lehetőleg csak kevés tanuló tartózkodjon egyszerre az öltözőkben!
 Diákjaink rendelkezésére bocsátjuk a VIP-öltözőket is.
 Az öltözőkben lévő padokat ragasztószalaggal jelöljük (távolság!), csak annyi diák
tartózkodhat az öltözőben, ahány rendelkezésre álló hely van.
 Ki- és bemenő diákok ne keveredjenek az öltözőkben.
 A testnevelés óra előtti átöltözés után a diákok azonnal mehetnek a sportcsarnokba ill.
az udvarra annak érdekében, hogy elkerüljék a csoportosulást az öltözőben.
 Testnevelés óra előtt és után a diákok ne álljanak sorba.
 További fertőtlenítő adagolókat helyezünk ki.
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A jelenlegi helyzetben minden erőnkkel azon kell
dolgoznunk, hogy megakadályozzuk a csoportos
fertőzést.
A bevezetett intézkedések által bizonyára kevesebb idő
jut a sportra, de most az egészségünk megőrzése a
legfontosabb.
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Könyvtárra vonatkozó szabályok


A könyvtárba lépéskor, valamint a pultnál kötelező a maszk viselése



Amennyiben a könyvtárban van lehetőség az 1,5 méteres távolság betartására, nem szükséges a maszk viselése. Az alsó
tagozatos tanulóknak nem kötelező a maszk viselése.



A polcok közötti folyosókon egyszerre csak EGY tanuló tartózkodhat.



A visszahozott könyveket továbbra is le szabad tenni a pultra.



A pultot rendszeresen fertőtlenítjük.



A gyerekek olvasáshoz leülhetnek.



Egyszerre legfeljebb hat gyermek tartózkodhat a könyvtárban.



Minden második laptophely szabadon marad.



A kikölcsönzött laptopokat használat után fertőtleníteni kell.



Az első félév kulturális rendezvényein külsős személyek nem vehetnek részt.
Minden egyes programajánlatot meg kell vizsgálni, hogy összeegyeztethető-e a járványügyi intézkedésekkel.
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Köszönjük megértéseteket, támogatásotokat, együttműködéseteket.
Maradjatok egészségesek!
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