A DR. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS
tanévkezdése és a
járványügyi protokoll intézményi szinten történő bevezetése
Tanévkezdés
A teljes tanulólétszámunk 140 fő. Számolva a szülők megjelenésével is, a tanévnyitó ünnepség várható létszáma nem haladja meg az 500 főben korlátozott tömegrendezvényi számot,
ezért az ünnepséget lehetőség szerint a szabadban tartjuk meg, ebben az esetben a szülők
létszámát nem korlátozzuk le. Viszont kérjük a szülőket, hogy tartsák be a 1,5 méteres
távolságot, szükség esetén viseljenek maszkot!

Rossz idő esetén a tornacsarnokban tartjuk meg, s ebben az esetben leendő elsőseinknek a
szülei csak korlátozott létszámban jelenhetnek meg (tanulóként egy szülő), a többi alsós és
felsősök szülei nem vehetnek részt a tanévnyitó ünnepségen, ők az iskola udvarán várhatják
meg gyermekeiket.
Tanévnyitó ünnepség időpontjai:
2020. augusztus 31-én, 16:30
Már az első tanítási napon (2020. szeptember 01- én, kedd), járványügyi intézkedéseket léptetünk életbe.
Belépéskor kötelező kézfertőtlenítést kell végezni mindenkinek. A járványidőszak alatt az
intézményi beléptetéskor, továbbra is a portánál lévő főbejáratot használjuk majd.
Tankönyvosztás:
Az alsósok 2020. augusztus 26-án átvehették a tankönyveiket, a felső tagozatnak szeptember 1-én osztják ki a tankönyveket az osztályfőnökök.
Tanév közbeni intézkedések:
Első tanítási nap: 2020. szeptember 01 (kedd). Kérjük, hogy ezen a reggelen 7:40-ig
mindenki érkezzen be!
Tekintettel a járvány zárt térben való veszélyeire, kérjük a szülőket, hogy gyerekeiket az
intézkedés feloldásáig csak a balkonig kísérjék el! Rossz idő esetén ügyitézés céljából az
előtérig bejöhetnek (mindig csak egy fő tartózkodhat az előtérben), de az aula kis méretére való tekintettel a maszkviselés kötelező.
Elsős gyerekek szülei az első héten bekísérhetik gyerekeiket az osztályteremig. Kérjük,
hogy ebben az esetben maszkot viseljenek! Szabadban való gyülekezéskor a szülőknek
nem kötelező maszkot viselniük. Amennyiben hivatalos ügyintézésre az irodákba fel kell
jönniük, úgy a maszkviselés ismét kötelező.
Beteg/lázas/ tanuló ne jöjjön iskolába, hiszen ezzel kockáztatja a többiek egészségét
is! Amennyiben napközben belázasodik a tanuló, illetve koronavírusra utaló jelek vannak,

azonnal el kell különíteni az orvosi szobában. Jelzünk a szülőnek, az iskolaorvosnak vagy a
védőnőnek. Az iskolaorvos és háziorvos rendelheti el a tesztet, s az Operatív Törzs és a Járványügyi Csoport az intézményfenntartóval egyeztetve rendelhet el pozitív teszt esetén kontaktkutatást és esetleges távoktatást az intézményben.
Amikor a szülői háztartásból valaki külföldön volt kérjük, hogy jelezzék ezt a tényt az
osztályfőnöknek! Ebben az esetben az érintett tanuló igazgatói engedéllyel 11 munkanapig
otthon maradhat . A járvány behurcolása főleg külföldről történik, ezzel ezt szeretnénk megelőzni.
Csengetési rend: Ezen nem szeretnénk változtatni, mert az a takarítást és fertőtlenítést lehetetlenné teszi. Tehát egy időben lenne a szünet mindenkinek.
A pedagógusok fokozott odafigyeléssel ügyelnek a folyosón és udvaron. Az udvarunk nagy és
parkosított, így a távolságtartás lehetséges. Szünetben nincs focizás, elsősorban azt levegőzésre, sétára és felfrissülésre kell használni.
Az udvari játékokat és pályákat napi rendszerességgel fertőtleníteni fogjuk.
A tantermekben az előírt távolságtartás a legtöbb esetben nem lehetséges. Emiatt a
maszkviselés a pedagógusoknak kifejezetten ajánlott, a tanulóknak szülői döntés alapján lehetséges. A hetedik és nyolcadik osztályos tanulóknak a tanórai maszkviselést az egészségügyi világszervezet erősen ajánlja!
Iskolánkban minden osztálynak saját tanterme van, ezért az osztályok nem vándorolnak. Ez alól az informatika és a testnevelés órák kivételt képeznek. Minden osztály a
saját tantermében tartózkodhat egész nap. A zárt közösség erősítésével a járvány
terjedé-sének kockázatát tudjuk csökkenteni.
Növelni fogjuk a szabadban megtartható tanórák számát. Jó idő esetén az udvaron lévő
fedett ülőkék alkalmasak egy osztály szabadban levezetett óráinak megtartására. A pedagógusok, diákok, vagy szülők más lehetőséget is javasolhatnak a szabadban tartott tanórákra.
Testnevelés órákat lehetőség szerint szabadban kell tartani! Benti foglalkozás esetén a
távolságtartás nem megvalósítható, de a megfelelő gyakorlatok végzésével a járványveszély
csökkenthető (közvetlen közeli kontaktot igénylő gyakorlatok mellőzése).
Az osztály tantermeket naponta nagytakarítani és fertőtleníteni kell! Napközben a technikai személyzet takarítja a folyosókat és fertőtleníti kilincseket, mosdókat. Minden tanteremben lesz kézi adagolós fertőtlenítőszer. Kérjük, hogy a tanulók rendszeres és gyakori kézmosását követeljék meg a pedagógusok! Kérjük a szülőket, hogy a saját belátásuknak megfelelően lássák el gyermekeiket kézfertőtlenítővel és maszkkal.
Az iskolai büfé továbbra is üzemel, betartva a járványügyi szabályokat.
Ebédeltetés: továbbra is az óvodában lévő ebédlőben.
Átmenetileg az étkezési kultúrára, részben a tanóra keretéből is lehet fordítani időt, hogy elkerüljük a hosszú sorok kialakulását. Egyszerre csak egy osztály állhat mindig sorban, a távolságtartást betartva.

Elsős gyerekeknél a tálaló konyha személyzete be fog segíteni a gyorsabb ebédeltetés érdekében. Átmenetileg a délelőttös és délutános tanító is egyszerre részt vesz az alsósok ebédeltetésében.
Külföldi tanulmányutak (Határtalanul) nem szervezhetőek az idén!
Kérem a kedves kollégákat, szülőket és tanulókat, hogy a fent ismertetett intézményi
járványügyi protokollt tartsák be!
Mindenkinek fegyelmezetten és körültekintően kell eljárni, hogy tanulóink biztonságban lehessenek ebben az időszakban is a Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskolában.
Dunakiliti, 2020. augusztus27.
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