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Folyamat

Tanév eleji előkészülés

1.

2.

Tevékenység

Mikor
történik

Hol történik

Nyilatkozatok, különös
tekintettel az adatvédelmi
és adatkezelési
nyilatkozatokra,
takarítási és fertőtlenítési
napló + azonnali
tájékoztatási
kötelezettsége van a
szülőnek, ha a családban
megjelenik a vírus vagy
annak gyanúja
Az érkező gyerekek és
pedagógusok fogadására
történő felkészülés
egészségügyi szempontból

2021.
szeptember 1től

Székhely,
Telephely

Tanév
kezdését
megelőzően,
fertőtlenítő
nagytakarítás

Székhely,
Telephely

Ki végzi el

Felelős
személy/E
llenőrzi
Intézményvezető Intézmény
,
vezető
intézményvezető
-helyettes,
munkaközösség
vezető,
osztályfőnök

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Intézményvezető Intézmény
vezető

Takarításhoz szükséges
eszközök, fertőtlenítő szerek

Formanyomtatványok
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3.

A székhely és telephely
bejáratának a használati
rendjének a kialakítása.

Tanév
kezdését
megelőzően

Székhely,
telephely

Iskolatitkár

Intézmény
vezető

4.

A szülők az intézmény
területére előzetes
bejelentkezés alapján
jöhetnek

2021. szept. 1től

Székhely,
telephely

Az adott
intézményben a
feladattal
megbízott
személy/ek

Intézmény
vezető,
intézmény
vezetőhelyettes

5.

Egységes és személyre
szabott jelzőrendszerek
kialakítása az intézmény
dolgozói, a pedagógusok
számára, ezeknek a papír
alapú és online
hozzáférhetővé tétele,
címlisták előkészítése,
vezetők elérhetősége,
orvosi és rendészeti
szervekkel való
kapcsolattartás
megerősítése. Ezeknek az

Tanév
kezdését
megelőzően

Székhely,
telephely

Intézményvezető Intézmény
,
vezető
Intézményvezető
-helyettes

Kézfertőtlenítőszer, adagolós
pumpából

Papír, nyomtatófesték
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elérését és hozzáférési
helyét a dolgozók számára
ismertté kell tenni.
Riasztási és rendkívüli
ügyeleti rendszer
létrehozása.

6.

A szülők és a diákok
értesítése az intézménybe
történő bejutás módjáról, a
betartandó
óvintézkedésekről

Tanév
kezdését
megelőzően

Székhely

7.

A fertőtlenítő szerek,
kézfertőtlenítő szerek
rendelkezésre állásának
mennyiségét heti szinten
dokumentálni és jelenteni
kell, erről naplót
szükséges vezetni.

Tanév
kezdését
megelőzően

Székhely

Intézményvezető
,
intézményvezető
-helyettes,
munkaközösség
vezető,
osztályfőnökök
Iskolatitkár

Az adott
intézmény
vezetője

Kommunikációs csatornák- az
iskola honlapja, Facebook
oldala, online osztálycsoportok
stb.

Intézmény
vezető

Fertőtlenítő szerek, kézmosó
szerek, papírtörlők, napló
előkészítése
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8.

Az intézményben használt
eszközök, sportszerek,
tankönyvek stb. rendszeres
fertőtlenítése.

Tanév
kezdését
megelőzően,
tanév közben
rendszeresen

Székhely,
telephely

Intézmény
vezető

Fertőtlenítésre alkalmas
eszközök, szerek rendelkezésre
bocsátása

Székhely,
telephely

Az adott
intézményben a
feladattal
megbízott
személyek
(takarító
személyzet,
pedagógusok),
esetlegesen
gyerekek
bevonásával
Tanító
művésztanár

9.

A művészeti iskolánál a
hangszerek szükség
szerinti fertőtlenítése

Tanév közben,
alkalmanként

Intézmény
vezető,
intézmény
vezetőhelyettes

Fertőtlenítőszerek

10.

Online platformok újbóli
előkészítése, intézményi
regisztrációk elindítása
különböző
alkalmazásokhoz

A tanév
megkezdése
előtt,
folyamatosan.

Székhely,
telephely

Informatikai
szakemberek

Intézmény
vezető

Digitális eszközök
rendelkezésre állásának
felmérése, hálózat alkalmassá
tétele, papír alapú tananyagok
címzettek részére történő
eljutásának megszervezése,
papír, nyomtatók,
nyomatófesték
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11.

12.

13.

14.

Az esetleges tantermen
kívüli, digitális oktatás
bekövetkezése esetére az
eszközök és hátterek
felmérése a diákok és a
pedagógusok
vonatkozásában
Mosdók és közösségi terek
fertőtlenítése

Mindenre kiterjedő, teljes
épületet érintő nyitó
takarítás és fertőtlenítés
Ügyeleti igények
felmérése, és az
igényekhez mérten az
ügyeleti rendszer
kialakítása

Tanév
kezdését
megelőzően

Székhely

Intézményvezető Intézmény
vezető

Laptopok, Tabletek, Helyiségek,
Internet, Papír

Tanév
kezdését
megelőzően,
ezt követően
pedig
rendszeresen, a
helyi
lehetőségeknek
megfelelően.
Tanév
kezdését
megelőzően
2021.
szeptember 12. hete

Székhely,
telephely

Takarító
személyzet

Intézmény
vezető

Fertőtlenítő szerek és eszközök,
valamint az átlagosnál több
személyzet, takarítási napló

Székhely,
telephely

Takarító
személyzet

Intézmény
vezető

Fertőtlenítő szerek és eszközök,
valamint az átlagosnál több
személyzet, takarítási napló

Székhely,
telephely

Munkaközösség
vezetők

Intézmény
vezető,
intézmény
vezetőhelyettes
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15.

A beléptető ponton
(minden megnyitott
bejárat) kézfertőtlenítés

Minden nap az
épületbe
történő
beléptetéskor

Telephely,
székhely

Intézményvezető
által kijelölt
Intézmény
személy,
vezető
ügyeletes
pedagógus

Fertőtlenítő szer

16.

Termek: Teremórarendek
elkészítésénél a
teremcserék
minimalizálása

Minden nap,
folyamatosan

Székhely,
telephely

Az
intézményvezető
által
meghatározott
személy

Intézmény
vezető

Fertőtlenítő szerek,
nyomtatványok, személyzet

17.

a gyerek intézménybe
történő eszközeinek
behozatalát is
minimalizáljuk.

Minden nap,
folyamatosan

Székhely,
telephely

Az
intézményvezető
által
meghatározott
személy

Intézmény
vezető

Fertőtlenítő szerek,
nyomtatványok, személyzet

18.

Ebédelési ütemterv
elkészítése, egyszer
használatos tárolókban
való kiszállítás és tálalás

Minden nap,
folyamatosan

Székhely,
telephely

Az
intézményvezető
által
meghatározott
személy

Intézmény
vezető

Fertőtlenítő szerek,
nyomtatványok, személyzet

19.

Tantermi foglalkozások
gyakori szellőztetéssel
kivitelezve.

Minden nap,
folyamatosan

Székhely,
telephely

Az
intézményvezető
által
meghatározott
személy

Intézmény
vezető

Fertőtlenítő szerek,
nyomtatványok, személyzet
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20.

Gyakori szellőztetés

Minden nap,
folyamatosan,
óraközi
szünetekben,
szükség esetén

Székhely,
telephely

23..

Tanulmányi utak/
Kirándulások: külföldi
kirándulások elhalasztása.
Csak osztályszintű/
kiscsoportos csoportszíntű
kirándulások/tanulmányi
utak a megfelelő
védőintézkedések
betartása, betartatása
mellett

Tervezett
napon

Székhely,
telephely

Tanórák végén a
pedagógus,
megbízott
hetes/ek,
ügyeletes
pedagógusok
Az
intézményvezető
által
meghatározott
személy

Intézmény
vezető

Fertőtlenítő szerek,
nyomtatványok, személyzet

Intézmény
vezető

Fertőtlenítő szerek,
nyomtatványok, személyzet
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II. Az intézmény területére történő beléptetés rendje:

Intézményünket kizárólag csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja, valamint az oktatásban, nevelésben és az
intézményünk működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen
betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézményünkbe. Hatósági karantén
esetén járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
-

-

-

Szülő, vagy más külső személy alapos indok nélkül nem jöhet be az iskolába, csak a belépési pontig kísérheti a tanulót védettségi
igazolás nélkül.
Telefonos egyeztetést követően, alapos indokkal jöhet be- érvényes védettségi kártyával, annak QR kódos ellenőrzése után.
Intézményünkbe történő belépés kizárólag csak digitális covid igazolvány felmutatásával és annak ellenőrzésével történhet a -29/2021.
(XI.19.) EMMI határozat alapján.
A kézfertőtlenítés és a test hőmérsékletének mérése minden belépő számára kötelező.
A közösségi terekben (folyosók) a tanulóknak, iskolai dolgozóknak a szájmaszk használata kötelező.
Ha valakinél megállapítják, hogy lázas, az még nem jelenti automatikusan azt, hogy COVID 19-el fertőzött.
Ha a gyermek testhőmérséklete eléri a 37,8 Celsius fokot, rövid szünet után megismétli az ellenőrzést, és ha a testhőmérséklet még mindig
eléri ezt a határt, akkor a tanulónak el kell hagynia az iskolát. A szülőket is értesíteni kell a megadott elérhetőségén. A kísérő szülő várja meg a
hőmérőzés eredményét, és szükség esetén azonnal vigye haza a beteg tanulót, és a protokollnak megfelelően vegye fel a kapcsolatot a
háziorvossal. Szükség esetén az elkülönítőbe kell vinni a tanulót, amíg a szülő/gondviselő érte nem jön.
Iskolai dolgozó esetében akinek a testhőmérséklete ismételten is meghaladja a küszöbértéket, el kell hagynia az intézmény területét, és a
szükséges óvintézkedések betartása mellett fel kell vennie a kapcsolatot a háziorvosával.
Beteg tanuló csak orvosi igazolással jöhet újból az iskolába.
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Székhely:
Az intézmény bejárata nyitott állapotban várja a tanulókat. Mindkét szárnya kitámasztva van. Járványügyi szempontból indokolt:
-

Nem kell a bejárati ajtó kilincsét megfogni
A közös folyosón a folyamatos levegő cserélődés biztosítva van.
Az iskola belső udvarának az ajtaja is hasonlóképpen nyitva van.

A bejárati ajtónál vírusölő kézfertőtlenítőt biztosítunk. A kézfertőtlenítéskor nem a tanulók egymás után nyomják meg a pumpás kiszerelésű
kézfertőtlenítőt, hanem az arra kijelölt személy adagolja .

Telephely:
A szülők a tanulókat csak az iskola kapujáig kísérhetik védettségi igazolás bemutatása nélkül. Ügyintézés kizárólag a székhely intézményben történhet,
a járványügyi szabályok betartásával.
A pedagógus kíséri be az alsó tagozatos a tanulót az épületbe. A bejárati előterekben elhelyezett adagolós kézfertőtlenítő szert a pedagógus pumpálja a
tanuló kezébe. A két osztály külön-külön használja az épület két bejárati ajtaját. A 2. a és a 4.a osztály tanulói az osztálytermükhez közelebb lévő
bejárati ajtót használhatják.
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Az illemhelyek használatának a rendje:
Az intézményünk takarítást végző személyzete naponta többször fertőtlenítő takarítást végez, aminek az elvégzését az ajtóra elhelyezett takarítási naplón
igazol. A takarítószerek kiosztásáért, használatának a dokumentálásáért az iskola titkárnője a közvetlen felelős. Takarítószer, eszköz hiány esetén
azonnal jelzi az intézményvezetőnek.

III. Iskolai szünetek rendje járványügyi szempontból
Székhely
Az osztályok a szünetben jó idő esetén (száraz) az udvaron tartózkodnak. Az udvaron lévő padok, játékok felületét rendszeresen fertőtlenítjük. Az
arcmaszk használata a diákok számára ajánlott.
-

Csapadékos idő esetén az iskola épületében tartózkodnak az osztálytermükben és/vagy a termük előtti folyosó részen. Az ügyeletes pedagógus
köteles a szünetekben ellenőrizni és betartatni a folyosók rendjét és ellenőrizni a tantermeket!
Szünetek közben a takarító személyzet fertőtleníti az osztályterem kilincsét, amit az ajtóra elhelyezett takarítási naplóval igazol.
A székhely intézményben a számítástechnika terem szaktanterem, ahol a csoportok cserélődése közben teljeskörű takarítás történik.

Telephely
A két osztály a 2.a és a 4. a osztály az iskolaudvaron egymástól biztonságos távolságban, jól elkülönítetten tudnak a szabad levegőn tartózkodni. Az
udvari ügyeletes pedagógus feladata a rend betartatása

IV. Ebédeltetés rendje
Az ebédeltetés rendjének a kialakításakor az intézmény vezetősége minden esetben/módosításkor egyeztet az élelmezés vezetőjével.
Az étkezések előtt és után a tanulók fertőtlenítik a kezüket alapos kézmosással. A kézmosás szabályairól és azok betartatásáról az osztályfőnökök és
az ebédelést felügyelő pedagógusok gondoskodnak.
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-

Az alsós osztályok a tízórait és az uzsonnát a tanteremben fogyasztják el. A szállítása az osztálytermekbe a székhelyen hetes feladata. A
telephelyre a szállítást az erre kijelölt személyek végzik el kiskocsi segítségével. Az ételek szállítása osztályonként külön- külön
megkülönböztető azonosítóval ellátott kosarakban történik.

-

A felsős osztályoknál a tízóraiztatás az ebédlőben történik. Aki elfogyasztotta a tízórait, azonnal elhagyja az ebédlő helyiségét.

-

Ebédeltetés során fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének a tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésre, szellőztetésre. A felületek tisztításakor
ügyelünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére. Hiányosságok észrevételekor azonnal cselekszünk.

-

Az ebédeltetés az intézményünk székhelyén történik. Az ebédlő előtti folyosón a kézmosó csapoknál folyékony adagolós szappant, és papír
kéztörlőt raktunk ki. A helyes kézmosás menetét tartalmazó ábrák segítenek az alapos, hatékony kézmosásban.

-

Az ebédlőben a rend betartását a csoportokat kísérő pedagógus végzi. A tanulók kézmosás után az ebédlő előtt- a korábban kialakított tanuló
párokban- sorakoznak.

-

Az étkező helyisége az étkezések során mindig nyitva van, hogy a levegő cserélődése folyamatosan biztosítva legyen.

V. Jelzési, értesítési kötelezettség eljárás rendje
Amennyiben egy tanulónál a betegség tünetei észlelhető
1. A betegség tüneteit mutató tanulónak az elkülönítés idejére a szájmaszk használata kötelező.
Elkülönítjük az intézmény székhelyén a földszinti folyosó végében lévő (zongoraterem melletti) helyiségben, telephelyen az 1. számú teremben(Szabadidő tanterem, fejlesztő, felzárkóztató terem)
2. Az elkülönítést végző személy szájmaszkban és védőkesztyűben kísérhet, és felügyelhet
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3. Megmérjük a kézi érintés nélküli lázmérővel a tanuló hőmérsékletét.
4. Telefonon értesítjük a személy háziorvosát, ill. az ügyeletes orvost. Az értesítő személy a tanulóval foglalkozó pedagógus.
5. Tanuló esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt, akinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy telefonon vegye fel a kapcsolatot a gyermeke
háziorvosával.
6. Gyógyult gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
7. Krónikus betegséggel élő gyermek esetében a járványügyi helyzet miatt mérlegelni kell, ha a kezelőorvos úgy dönt, hogy otthonában marad,
akkor az intézményünk számára biztosítja a távoktatást.
Az iskola vezetősége, ha tudomást szerez igazolt COVID 19-el fertőzött tanulóról vagy iskolai dolgozóról, azonnal jelzi a Nemzeti
Népegészségügyi Központnak, a Nyíregyházi Tankerületi Központnak, valamint az iskolaorvosnak.
A szülők napi szinten tájékozhatnak az igazoltan fertőzött tanulók és pedagógusok számáról. Az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon köteles
érzékenyítő foglalkozásokat tartani, hogy a COVID 19 betegségből felgyógyult tanulót az osztálytársai ki ne közösítsék!

VI. Takarítási napló ellenőrzésének a rendje

Tiszadobi Széchenyi
AKKREDITÁLT KIVÁLÓ
Tehetségpont

Tiszadobi Széchenyi István
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

4456 Tiszadob, Mátyás király utca 7.
Tel.: +36-42-722-674. Fax: +36-42-722-996.
E-mail: tiszadobisk2018@gmail.com

A takarítási napló minden intézményi helyiség ajtajára ki van függesztve. Az A4-es méretű napló 10 munkanap (2 hét) takarítását jelöli. Minta:
Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Takarítási napló

2021/2022-es tanév

HELYISÉG NEVE:___________________________________________________
DÁTUM
szept. 14.

7 óra

8 óra

9 óra

10 óra

11 óra

12 óra

13 óra

14 óra

15 óra

16 óra

17 óra

18 óra

19 óra

szept. 15.

7 óra

8 óra

9 óra

10 óra

11 óra

12 óra

13 óra

14 óra

15 óra

16 óra

17 óra

18 óra

19 óra

szept. 16.

7 óra

8 óra

9 óra

10 óra

11 óra

12 óra

13 óra

14 óra

15 óra

16 óra

17 óra

18 óra

19 óra

szept. 17.

7 óra

8 óra

9 óra

10 óra

11 óra

12 óra

13 óra

14 óra

15 óra

16 óra

17 óra

18 óra

19 óra

szept. 18.

7 óra

8 óra

9 óra

10 óra

11 óra

12 óra

13 óra

14 óra

15 óra

16 óra

17 óra

18 óra

19 óra

szept. 19.

7 óra

8 óra

9 óra

10 óra

11 óra

12 óra

13 óra

14 óra

15 óra

16 óra

17 óra

18 óra

19 óra

szept. 20.

7 óra

8 óra

9 óra

10 óra

11 óra

12 óra

13 óra

14 óra

15 óra

16 óra

17 óra

18 óra

19 óra

szept. 21.

7 óra

8 óra

9 óra

10 óra

11 óra

12 óra

13 óra

14 óra

15 óra

16 óra

17 óra

18 óra

19 óra

szept. 22.

7 óra

8 óra

9 óra

10 óra

11 óra

12 óra

13 óra

14 óra

15 óra

16 óra

17 óra

18 óra

19 óra

7 óra

8 óra

9 óra

10 óra

11 óra

12 óra

13 óra

14 óra

15 óra

16 óra

17 óra

18 óra

19 óra

szept. 23.

Megjegyzés:

A pedagógusok aláírása az ajtó kilincsek fertőtlenítésére vonatkozik.
A takarító személyzet aláírása az egész tanterem takarítására, fertőtlenítésésre vonatkozik.
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A takarítást végző személyek aláírásukkal igazolják, hogy az adott időintervallumban megtörtént a teljeskörű fertőtlenítő takarítás. A pedagógusok
szükség szerinti aláírása csak a külső-belső kilincsek fertőtlenítésére vonatkozik. Ellenőrzése az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes
feladata.

VII. Alapfokú Művészeti Iskola eljárásrendje
o A csoportos foglalkozásokon - az intézményünk adottságaitól függően alakítottuk ki a tanulók ülésrendjét.
o Mindkét telephelyen kialakítottunk a járvány tüneteit mutató növendék vagy pedagógus elkülönítésére szolgáló teremet
o A művészpedagógusok minden esetben elvégzik a közös használatú hangszerek fertőtlenítését a zenei tanítási órák előtt, illetve közben. A
saját hangszer fertőtlenítése a növendék feladata. Mindenki, szigorúan csak a saját hangszerén gyakorolhat, a hangszercsere nem megengedett.
o A billentyűs tanszakon (zongora) minden egyéni óra után a foglalkozást tartó pedagógus egyszer használatos antibakteriális törlőkendővel
fertőtleníteni a klaviatúrát.
o Egyéni hangszeres óra/ gyakorlás esetén egyszerre csak egy tanuló tartózkodhat a teremben.
o Osztály- és tanszaki, tagozati, főtárgyi hangverseny, valamint bármilyen rendezvény a hatályos járványügyi szabályok betartása mellett
tartható. 2021. december 1-től nem engedélyezett csak az osztályszintű hangverseny
o A maszkhasználat a foglalkozásokon ajánlott.
o Nem engedélyezett a külső fellépést, versenyeken, minősítéseken (pl. kórus, zenekar) való részvételt az iskola tanulói számára.
o Intézményi szintű rendezvényeken való fellépés nem engedélyezett.
o A tanszaki koncertek és vizsgák hagyományos módon a szülők jelenlétével valósulhatnak meg a járványügyi korlátozó intézkedések betartása
mellett (max. létszám, védettségi igazolvány) szerint.
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VIII. Osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások
Az osztálykirándulások és a tanulmányi kirándulások egy napos vagy többször egy napos formában, ottalvás, szálláshely igénybevétele nélkül
szervezhető meg, belföldi úticéllal. Minden esetben figyelembe kell venni az aktuális járványügyi szabályokat. A buszokon és zárt terekben a
maszkhasználat kötelező.

IX. Az információ átadás rendje
Az intézményünk honlapja tartalmazza a naprakész legújabb közérdekű információkat. A pedagógusok és a szülők közötti kapcsolattartás lehetőleg
kommunikációs csatornákon keresztül történhet, szükség esetén személyesen. A pedagógusok, és a szülők elérhetőségeit tanév elején frissítettük. Az
intézményvezető az iskola honlapján megadta a közvetlen mobil elérhetőségét.
Szülői értekezlet, fogadóóra tartására elsősorban az online forma javasolt. Szükség esetén a közvetlen szülői értekezlet is megtartható (Szellőztetett,
nagyobb légköbméterű teremben).

A tanulók felé történő információ átadás rendje
Az osztályfőnökök szükség esetén osztályfőnöki óra keretében megbeszélik a szükséges intézkedéseket a járványügyi helyzettel kapcsolatosan
Jó idő esetén (csapadékmentes) iskolai tanítási napon reggel 7:45-kor a székhely intézmény belső udvarán a járványügyi óvintézkedések betartása
mellett tájékoztatjuk a tanulókat az aktuális helyzetről, óvintézkedésekről.
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A szülők felé történő információ átadás rendje
Az osztályfőnökök a tanév első napján aktualizálták a tanulók elérhetőségét. Osztály szinten egyeztettek, hogy személyes találkozáson kívül milyen
kommunikációs csatornákon történik az információ átadása. Felmérték azoknak a tanulóknak a körét, akiknek nincs otthonukban internet.
-

Indokolt esetben a személyes találkozás megengedett az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett (érvényes védettségi kártya,
maszkhasználat).
Szükség esetén papír alapon tájékoztató levelet küldenek.
Fogadóórákat tart.
Az intézményünk honlapja a COVID 19 fül alatt közli a koronavírussal kapcsolatos információkat
Szülőértekezletek formájában (lehetőleg kommunikációs csator

A pedagógusok felé történő információ átadás rendje
Szokásos módon, szükség szerint:
-

Óraközi szünetekben
Nevelőiben
KRÉTA felületén
E-mail formájában, belső levelezési rendszeren keresztül
Információs értekezleteken
Tantestületi értekezleteken
Alkalmazotti értekezleteken
Vezetőségi értekezleteken

Digitális átállás esetén:
-

Az intézményi szinten jól működő belső levelezési rendszeren keresztül
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-

Online csoportok létrehozásával, online értekezleteken. Munkaközösségi és nevelőtestületi értekezleteket online videochat formában tudjuk
megvalósítani.
Telefonon- egyént érintő ügyekben
E-mailen

X. Iskolai hiányzás
Az intézményvezető alapos indok esetén tekinti a tanulói távolmaradást igazoltnak. Ilyen indok a járványhelyzetből fakadó alapos ok.
A tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői/gondviselői igazolása nem
tekinthető automatikusan alapos indoknak.
A szülői/gondviselői kérelmet ír az intézményvezetőnek. Az igazolást az intézményvezető döntése alapján egy adott időszakra adja ki, a kérelmező
körülményei és a járvány alakulásának figyelembevételével.
Intézményvezetői döntést befolyásoló tényezők:
-

Az intézményben vannak-e igazolt fertőzöttek
Fennál-e reálisan a tanuló megfertőződésének a veszélye
A tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda és hazajutása során mennyire biztosított a fertőzés megelőzése
Az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy háztartásban élő személyekre
A tanulóra és a családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az iskolába járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel
szemben
a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való távolmaradás alatt

Ha a az 1. osztályban igazolt covid fertőzött van, akkor az osztály számára 10 napos rendkívüli szünet rendelhető el.
A rendkívüli szünet ideje alatt a tanórák nincsennek megtartva, amit pótolni kell.
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A pótlásra lehetőség van a szombati napok igénybevételével.
Ha 2-6. osztályban igazolt covid fertőzött van, akkor az osztály számára tantermen kívüli digitális munkarend rendelhető el.
Ha 7-8. osztályban igazolt covid fertőzött van, akkor azok a tanulók (oltott, oltatlan, oltatlan, de van érvényes védettségi igazolványa) akik igazolt
védettséggel rendelkeznek továbbra is jelenléti oktatásban maradnak, az oltatlan tanulókat az NNK hatósági karanténra kötelezi. Az így kimaradt
órákat a tanulóknak pótolni kell. Ez abban az esetben érvényes, ha a védettségi igazolvánnyal rendelkező tanulók száma 4 fő. Ez alatt (4 főnél
kevesebb védettségű tanuló esetén) az osztály számára rendkívüli szünet rendelhető el.

