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Tájékoztatás
A szülők, diákok, és az intézmény alkalmazottainak értesítése a járványügyi helyzetre való tekintettel
az új szabályok bevezetéséről, az intézményben szokásos elektronikus kapcsolattartás keretében.
Felelősök: intézményvezető-helyettesek, osztályfőnökök, rendszergazda
Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek, nevelési munkaközösség-vezető
Határidő: 2020. augusztus 31. és folyamatosan minden módosítást követő munkanapon.
Az iskolai nap rendje
Reggeli gyülekező: 7.30-7.45 a kijelölt udvarrészen, rossz idő esetén az iskola kijelölt közösségi
tereiben. A 7.30 előtt érkező és 16.00 után távozó gyermekeknek ügyeletet lehet igényelni szükség
szerint írásban, az osztályfőnököknél.
Felelősök: osztályfőnökök, ügyeletes pedagógusok
Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek
Az intézményben történő belépéskor a kihelyezett fertőtlenítő pontokon kézfertőtlenítés kötelező,
arcmaszk viselése az iskola közösségi tereiben mindenkinek (tanulóknak, dolgozóknak, vendégeknek),
felső tagozatos tanulóknak az osztályközi csoportbontásban szervezett tanórákon és foglalkozásokon,
pedagógusoknak minden tanórán és foglalkozáson kötelező.
Felelősök: intézményvezető helyettesek, osztályfőnökök, ügyeletes pedagógusok, portás
Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek
Az épületbe történő belépés után a tanulók egyenesen a számukra kijelölt tanterembe mennek, a
közösségi terekben nem csoportosulhatnak. A tanterem folyamatos szellőztetéséről a hetesek
gondoskodnak. Tanítási órák alatt törekedni kell a tanulók lazább elhelyezésére, lehetőség szerint az
első padok üresen hagyására. A személyi higiénés szabályokról az első tanítási napon tájékoztatást
kaptak a tanulók. A szabályok betartása kötelező. A felső tagozat szaktantermi rendszere részlegesen
felfüggesztésre kerül, minden osztálynak kijelölt tanterme van.
Felelősök: pedagógusok, pedagógiai asszisztens
Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek
A tanítási szünetekben a tanulók az udvaron tartózkodnak, rossz idő esetén az osztályteremben
maradnak. A tízórait az alsó tagozatosok a tanteremben fogyasztják el, az 5-6. évfolyamos tanulók az
első szünetben, a 7-8.évfolyamos tanulók a második szünetben fogyaszthatják el az ebédlőben. Az
otthonról hozott tízórait az udvaron, rossz idő esetén az osztályteremben ehetik meg a gyerekek. A
mosdók és wc-k használata során csak a férőhelyek számának megfelelő létszámban tartózkodhatnak a
helyiségben, a tanulók csoportosulása tilos.
Felelősök: pedagógusok
Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek
Egyes tantárgyak tanítási óráit, így a testnevelést, a technikát a tananyagtól függően lehetőség szerint
szabadban tartjuk. Egyes foglalkozásokat, énekkart, sportköröket felfüggesztünk, helyette más fejlesztő
tevékenységeket kínálunk. Beltérben kerülendő minden olyan tevékenység, mely fokozott légkifújással
jár. Törekedni kell, a védőtávolság megtartására.
A tanulók az utolsó tanítási óra vagy egyéb foglalkozás után a lehető leghamarabb kötelesek elhagyni
az intézményt. A gyermekükért érkező szülők az épületen kívül várakozhatnak. Az intézmény
épületen kívüli területén maszk viselése javasolt.
Felelősök: az utolsó órát tartó pedagógusok
Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek
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Allergiás betegségben szenvedő gyermekek esetén a szülő köteles nyilatkozni gyermeke betegségéről
orvosi igazolás meglétével. A tanuló, amennyiben lehetséges, a tanterem utolsó padsorában foglal
helyet.
Felelős: pedagógusok
Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek
Ebédeltetés
Az 1. és 2. évfolyam osztályonként elkülönítetten ebédel.
A 3-4., 5-6, 7-8. évfolyam a Gönczy Pál utcai ebédlőben páros évfolyamonként külön meghatározott
étkezési időben osztályonként ebédelnek.
A sorban állásnál a másfél méteres távolság betartása kötelező. Javasolt saját evőeszköz és kulacs
használata. Az étkezés befejezése után az ebédidő további részében az udvaron, rossz idő esetén a
közösségi terekben tartózkodnak a tanulók.
Felelősök: az étkeztetésért felelős ügyeletes pedagógus
Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek
Ügyintézés
A szülők számára minden ügyintézés online történik az eddig használt intézményi felületeken.
Amennyiben személyes megjelenés szükséges csak előzetes időpont egyeztetés után lehetséges. Ezt
elektronikus levélben lehet kezdeményezni. Ugyanez vonatkozik a tanári fogadóórákra is.
Idegen az intézmény területén csak engedéllyel tartózkodhat, belépésüket dokumentálni szükséges, a
járványügyi szabályokat be kell tartani.
Felelős: portás, iskolatitkár
Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek
Szülői értekezlet
A járványügyi előírások betartása mellett intézményvezető-helyettesi engedéllyel tartható meg, maszk
viselése kötelező. Javasolt az online kapcsolattartás.
Alkalmazottak értekezletei
Az intézmény alkalmazottai számára értekezletek, minősítési eljárások, tudásmegosztó programok a
járványügyi előírások betartásával valósíthatók meg. A napi információáramlás, kommunikáció az
eddig használt online felületeken történik.
Felelős: minden alkalmazott
Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek
Egyéb rendezvények
Az intézmény munkatervében tervezett, a közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó online módon
nem megtartható rendezvények, a megfelelő járványügyi megelőző intézkedések betartása mellett
személyes jelenléttel is megtarthatóak. Minden más program elmarad vagy online módon valósul meg.
Higiénés szabályok:
- A fertőtlenítőszerek, kézfertőtlenítők, egyéb védőeszközök rendelkezésre állásának
mennyiségét napló vezetéssel szükséges dokumentálni, melyet hetente jelenteni kell a
fenntartónak.
Felelős: házgondnok, iskolatitkár
Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek
- Kötelező az épület helyiségeinek folyamatos fertőtlenítő takarítása, ennek megtörténtéről napló
vezetése.
Felelős: házgondnok, takarítók
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Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek
Kötelező az intézmény taneszközeinek fertőtlenítése naponta a takarítás során, ezen túlmenően
megengedett, hogy az egyes eszközöket (például: informatikai eszközök vagy más a tanulók
által használt egyéni eszközök) a tanulók fertőtlenítsék, vegyszerrel nem érintkezve.
Felelős: házgondnok, takarítók, pedagógusok
Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek
Kötelező az intézményben kialakított fertőtlenítő pontok folyamatos ellenőrzése, feltöltése.
Felelős: házgondnok, takarítók
Ellenőrzi: intézményvezető-helyettesek
Javasolt a tanulók, alkalmazottak és vendégek részére a lépcső használata során a korlát
érintésének mellőzése.
A személyi higiénia alapvető szabályairól, a „köhögési etikettről” a tanulók az első tanítási
napon külön tájékoztatást kaptak, osztályonként saját szabályrendszert alkotnak.
Felelős: pedagógusok
Ellenőrzi: nevelési munkaközösség vezetője

Beteg tanulóval, intézményi dolgozóval kapcsolatos teendők:
- Betegségre utaló tünetek észlelése esetén a tanulónak azonnal jelzéssel kell lennie a tanórát,
foglalkozást tartó pedagógusnak, szünetben, ebédidőben a felügyeletet ellátó pedagógusnak. A
pedagógus értesíti az intézmény vezetését és a szülőt, szükség szerint az osztályfőnök
közreműködésével.
- A tanulót az erre kijelölt helyiségben kell elkülöníteni a szülő megérkezéséig, gondoskodva a
tanuló felügyeletéről, szükség szerinti elsősegélyben részesíteni.
- Az alkalmazottak tünet megjelenése esetén azonnal az intézmény vezetéséhez fordulnak.
- Mindkét esetben rendkívüli esemény eljárásrendje követendő.
- Beteg gyermeknek, dolgozónak orvoshoz kell fordulnia, az intézménybe visszatérni csak orvosi
igazolással lehet.
- Ha az orvosi vizsgálat COVID fertőzést igazol, erről mind a szülő, mind az alkalmazott köteles
tájékoztatni az intézményt, a kapott értesítés vagy hatósági határozat intézményi e-mail címre
történő megküldésével.
- Ha a kontaktkutatás eredményeként vagy bármi más okból hatósági karantén kerül elrendelésre,
arról haladéktalanul értesíteni kell az intézményt, az elrendelő határozat elektronikus
megküldésével.
- Tartósan beteg, veszélyeztetett tanuló orvosi igazolással alátámasztott kérelemre felmentést
kaphat az iskolalátogatás alól, hiányzását igazolni nem kell. Számára a tananyagban történő
haladást és az egyes tanórákon feladott házi feladatok a KRÉTA rendszeren biztosítjuk. Otthoni
tanulása nem minősül tantermen kívüli digitális oktatásnak.

Debrecen, 2020. szeptember 17.
Fodorné Magyar Ágnes
intézményvezető-helyettes
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Melléklet: 1. számú nyilatkozat (szülői nyilatkozat)

Nyilatkozat
Alulírott …………………………… (szülő neve) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
gyermekem
Név: ……………………………………………………...
Osztály: …………………………………………………..
Születési hely és idő: ……………………………………..
az elmúlt 14 napban




nem járt külföldön,
nem volt szoros kontaktusban* valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött
személlyel, valamint külföldről hazaérkezett személlyel, továbbá
nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, stb.),
amely miatt mások egészségét veszélyeztetné.

Kelt: Debrecen, 2020. ……………….

………………………………………..
Aláírás

*A vírus terjedése szempontjából szoros kontaktusnak minősül az, akivel
a) egy háztartásban él, vagy
b) személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolságban és 15 percnél hosszabb ideig), vagy c)
egy zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolságban és 15 percnél hosszabb ideig), vagy d)
közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján); vagy
e) akinek a légúti váladékával érintkezett (pl. szabad kézzel ért a használt papír zsebkendőjéhez, vagy
ráköhögött Önre.
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1. számú nyilatkozat (alkalmazotti nyilatkozat)

Nyilatkozat
Alulírott
Név: ……………………………………………………...
Születési hely és idő: ……………………………………..
Munkakör: ………………………………………………..
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elmúlt 14 napban




nem jártam külföldön,
nem voltam szoros kontaktusban* valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött
személlyel, valamint külföldről hazaérkezett személlyel, továbbá
nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetem (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség,
stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetném.

Kelt: Debrecen, 2020. ……………….

………………………………………..
Aláírás

*A vírus terjedése szempontjából szoros kontaktusnak minősül az, akivel
a) egy háztartásban él, vagy
b) személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolságban és 15 percnél hosszabb ideig), vagy c)
egy zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolságban és 15 percnél hosszabb ideig), vagy d)
közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján); vagy
e) akinek a légúti váladékával érintkezett (pl. szabad kézzel ért a használt papír zsebkendőjéhez, vagy
ráköhögött Önre.

