A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolában, a 2020/2021. tanévben,
a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma állásfoglalása szerint a 2020/2021-es tanév rendes
tanítással kezdődik, de iskolánknak a lehetőségekhez mérten figyelembe kell venni a
minisztérium által kiadott iránymutatást. Ennek megfelelően próbáljuk megkezdeni az iskolai
munkát.
- Az intézményben kizárólag egészséges és tünetmentes tanuló tartózkodhat. A szülő
köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus gyanúja vagy fertőzés áll fenn.
- Kérjük a Szülőket, hogy betegség gyanúja (hőemelkedés, köhögés stb.) esetén ne
engedjék gyermeküket iskolába. Ha az iskolában napközben lázat mérünk, vagy egyéb
tünetet tapasztalunk, az EMMI által kiadott protokollnak megfelelően a tanulót azonnal
elkülönítjük, és értesítjük a szülőt. A szülő feladata a gyermek háziorvosának az értesítése
telefonon. A tanuló betegség miatti hiányzás esetén az iskolába csak akkor jöhet, ha az első
tanítási napon érkezéskor osztályfőnökének leadja az orvosi igazolást arról, hogy a gyermek
közösségbe jöhet. Betegség miatti szülői igazolást nem tudunk elfogadni. Hatósági házi
karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó
határozatot szükséges bemutatni.
- Amennyiben egy tanuló krónikusan beteg és a szülő megítélése szerint veszélyes lehet a
tanulónak az intézmény látogatása, ezt a szülő az intézményvezetőnek írásban bejelenheti. Az
intézményvezető a bejelentést tudomásul veszi. A tananyag pótlása a szülő és a tanuló
felelőssége.
- A pedagógusok is a munkát csak egészségesen vehetik fel.
- Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a járványügyi helyzet fennálltáig az iskola épületébe csak
indokolt esetben – kizárólag előzetes egyeztetés, engedélyezés után – lépjenek be. Az
iskolába lépő felnőtteknek (az intézménnyel tanulói vagy alkalmazotti jogviszonyban nem
állók) kötelező a maszk. A felsős tanulóknak a közösségi területeken ajánlott a maszkviselés,
de nem kötelező.
- Szeptember 1-jén 8 órakor tanévnyitó ünnepélyt tartunk az első évfolyamosoknak és
szüleiknek a Platán udvaron, a többi osztály a pedagógussal a tanteremben hallgatja a
műsort.
- Az első évfolyamos szülők a Fecske utcai bejárat felől kísérhetik be gyermekeiket az
iskolába. A többi évfolyamra járó diákok esetében kérjük, hogy a gyermekektől a Holló utcai

zöld kapu, illetve a bejárati ajtó előtti területen (udvaron) búcsúzzanak el, elkerülve a
torlódást az ajtóknál.
- Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára
felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden
belépőnek az alapos kézmosást vagy kézfertőtlenítést javaslunk (a gyerekek, tanulók
esetében inkább a szappanos kézmosás javasolt).
- A tanítási nap végén az alsósokat a szüleik az udvaron, rossz idő esetén az aulában vehetik
át. Kérjük, hogy a szülők csak az átvétel időpontjában tartózkodjanak az intézményben.
- Reggeli ügyeletet 7:00 és 7:30 között tartunk az ebédlő melletti teremben, amelynek
igényléshez írásbeli szülői kérelem szükséges. 7:30 után a teremben a takarítók
felületfertőtlenítést végeznek. A reggeli ügyelet igénybevétele alatt a szájmaszk használata
előírás mindenki számára.
- Fő célunk, hogy a tanulók ne keveredjenek, saját termükben maradjanak. A csoportbontott
órák után a takarítók a termet felület fertőtlenítővel áttörlik.
- A tantermekben, mosdókban a tanulók számára kézfertőtlenítőt biztosítunk. A
padokat, székeket a takarítók felületfertőtlenítővel áttörlik, a mosdókat, a kilincseket, az
öltözőket szünetekben is fertőtlenítik.
- Az iskola helyiségeinek ablakait az időjárástól függvényében nyitva tartjuk, szünetekben a
hetesek és a pedagógusok segítségével kötelezően szellőztetjük.
- A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható
legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi
tereken, úgy az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
- A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban, az udvaron vagy a Damjanich utcai
sportpályán tartjuk. Az öltözésre minden osztálynak külön öltözőt biztosítunk, ahová a
tanulók becsengetés után együtt vonulnak. (Az osztályok fiú tanulói a fejlesztőben is
öltözhetnek.) Az alsós osztályok a tantermükben öltöznek. Az órák során mellőzzük a szoros
testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket
állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
- Az első félévben esedékes úszásoktatást felfüggesztjük, helyette a rendelkezésre álló
helyiségeinkben, udvaron, Damjanich utcai sportpályán biztosítunk mozgási lehetőséget.
- A délutáni sportfoglalkozásokat, sportköröket, valamint az iskolai énekkar próbáit
átmenetileg felfüggesztjük.
- A tízórait az alsósok a tanteremben fogyasztják, a felsősök az ebédlőben. Étkezés előtt az
alapos kézmosás kötelező.

- Az ebédeltetés 11 órától kezdődik, minden tanuló az osztályával a kijelölt időpontban
ebédel, az alsósok 11:00-13:00 között, a felsősök 13:00-tól.
- Az ebédlőben a tálca, a szalvéta és az evőeszközök osztásában a pedagógusok segítenek, a
kancsókból a vizet is ők töltik. Az ebédlő asztalait a terem adottságaihoz igazodva
„szellősebbé” tettük.
- Óraközi szünetekben a felsős diákok a kémia és az informatika terem kivételével a
tanteremben is tartózkodhatnak.
- Alsóban a sorakozó a megfelelő biztonsági szabályok betartásával történik, a felsős
tanulókat nem sorakoztatjuk, a tanulók a megfelelő biztonsági szabályok betartásával
vonulnak osztályaikba.
- Az udvaron is külön helyet biztosítunk egy-egy évfolyam számára az óraközi szünetekben és
szabadidős tevékenységeik eltöltéséhez.
-

A „kis udvaron” első évfolyam,

-

az ebédlő felőli udvaron alsó tagozat,

-

a Platán udvaron a felsősök, évfolyamonként a raklapbútorokkal kijelölt helyeken
tartózkodnak.

- A szülői értekezleteket az osztályoknak kijelölt időpontban online formában tartunk. A
kapcsolattartást segítik az online oktatásban már használt csatornák (pl: messenger csoportok,
Microsoft Teams stb.).
Kérjük tanulóink és szüleik együttműködését és a szabályok betartását. Közös felelősségünk,
hogy fenn tudjuk tartani az oktatás hagyományos formáját és megóvjuk diákjaink és az iskola
dolgozóinak egészségét.

Hódmezővásárhely, 2020. szeptember 10.
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