Budapest XIII. Kerületi
Gárdonyi Géza Általános Iskola
HÁZIREND

Járványügyi melléklet

2021. augusztus 31.

1. A belépéshez a diákok a számukra kijelölt bejáratot kötelesek használni.
Mindenkinek azon a kapun kell bejönnie, amelyik utcaoldalon található az osztályterme.
2. Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia és / vagy
fertőtlenítenie kell a kezét.
3. A diákok és pedagógusok a tanítási óra végén padjaikat fertőtlenítik.
4. Folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés
szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak) ami a hetes
feladata.
5. A közösségi terekben (folyosó, mosdó, lépcsőház) erősen ajánlott, a tanítási órán
javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A járványügyi adatok emelkedése
esetén a kötelező maszkviselést az intézményvezető utasításban elrendelheti. A
pedagógus a tanítási óráján kérheti a maszk viselését a diákoktól.
6. Felső légúti megbetegedés tünetei esetén kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk
viselése.
7. A büfét az évfolyamok sávosítva, külön beosztás szerint használhatják. Sorbanálláskor
a védőtávolság betartása és a szájat és orrot eltakaró maszk viselése javasolt.
8. A diákok reggelizni és/vagy ebédelni csak a számukra kijelölt időben mehetnek.
9. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja.
10. A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról. A koronavírus
megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük, kiskorú személy esetén a
szülőt azonnal értesítjük.
11. A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába
igazolással térhet vissza.
12. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.
13. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül
a részére előírt karantén időszakára.
14. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
15. Egyéb indokú hiányzás esetén a hiányzás igazolása a szokott rendben történik.
16. Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
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szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok
betartása szerint szükséges eljárni.

Vagyis:


Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás
igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek,
hatóságok felé. A szülő 15 napot igazolhat.

17. Iskolánkban – fő szabályként - a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú
gyermekek tartózkodhatnak. Ezért a szülő az iskola által kidolgozott reggeli
iskolába érkezés valamint a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja,
magára nézve kötelezőnek tekinti. ( Az igények felmérése szeptember elsején történik.)
18. A különórára érkező, nem a mi intézményünkkel jogviszonyban álló diákok
kézfertőtlenítés után léphetnek be az iskolába.
19. Kérjük, gyermekeiktől a kapu előtt köszönjenek el, és a kapu előtt várják őket mind
az iskola foglalkozások, mind a délutáni különórák esetében.
20. Iskolába érkezés: 7h30-7h50 A gyerekek egyenesen az osztálytermükbe mennek. Az
ebédlőben nincs gyülekező! Valamennyi első órát tartó pedagógus 7.30-tól felügyeli a
gyermekeket.
21. Távozás: Csúsztatott időbeosztással. Kérjük, a 16-17h közti ügyeleten csak azok
hagyják gyermekeiket, akiknek ez elengedhetetlenül szükséges.
22. Szülő az iskolában csak előzetes egyeztetés után tartózkodhat. Belépéskor a
kézfertőtlenítés kötelező, a maszk viselése javasolt, védettségi igazolványát köteles
bemutatni.
23. Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy
történjen!
24. A szülők személyes megjelenésével járó szeptemberi első szülői értekezleteket kellő
körültekintéssel tartjuk meg (kézfertőtlenítés, javasolt maszkviselés, távolságtartás).
25. Ezt követően a fogadóórákat és szülői értekezleteket – további rendelkezésig online
formában tartjuk.
26. Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek színtere: a gyermek Kréta
felülete. Kérjük, mielőbb gondoskodjanak a kapott kód használatával gondviselői
felületük aktiválásáról.
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27. Ebédbefizetés a már szokott módon, online átutalással vagy az önkormányzaton történő
készpénzes befizetéssel történik.
28. Javasoljuk, hogy minden tanulónál legyen tisztasági csomag, melynek tartalma:
a. kicsi kézfertőtlenítő, papírzsebkendő, szappan, papírtörlő, pohár.
29. Szülők

és

hozzátartozók

az

iskolai

felmutatásával látogathatják.
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rendezvényeket

védettségi

igazolvány

