Intézkedési terv
Avastetői Általános Iskola és AMI és a Széchenyi Tagiskola
2020/2021 tanévben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend
Az intézmény látogatása, beléptetés
Az intézményt kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló, felnőtt látogathatja
Az a gyermek vagy dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt , a háziorvos , a
kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.
Hatósági karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott , a járványügyi megfigyelés
feloldó határozatát szükséges bemutatni.
Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába , csak az intézmény vezető előzetes engedélyével,
illetve kifejezetten a szülők részére szervezett program céljából Indokolt esetben az
intézménybe külsős látogató csak szabályosan maszkban jöhet be, vagyis nem az állon, az
orr alatt – meg egyéb helyeken – viselve azt.
Az ügyintézés telefonon, emailben vagy egyedi esetekben a bejáratnál az aulában történhet .
Avastetői – Pattantyús :
telefon :06-46/562-226
email : avastetoi@chello.hu
Avastetői - Széchenyi
telefon:06-30-7539426
email : avastetoi@chello.hu
A szülők gyermekeikre az intézményen kívül várakozhatnak, lehetőleg kerülve a
csoportosulást.
Belépés csak a két főbejárati ajtón keresztül, ahol mérjük a hőmérséklet és lehetőség van
kézfertőtlenítésre. Amennyiben lázas , beteg tanulót találunk, azonnal elkülönítjük és a szülővel
felvesszük a kapcsolatot.
A belépéskor a diákok nem csoportosulhatnak a bejáratok előtt, az aulában , és a lehető
legrövidebb útvonalon és a leggyorsabban kell megközelíteniük tantermeiket.

Oktatás
Lehetőségeinkhez mérten gondoskodunk az optimális védőtávolság betartására, betartatására.
Ideiglenesen 40 perces tanítási órákat tartunk , a szüneteket átalakítjuk, hogy különböző
időpontban

lehessenek a folyosón, a szabad levegőn. Az osztályok kötelesek a folyosói

szünetben osztályuk előtt tartózkodni.
A közösségi tereken a maszk használata kötelező.
A tanítási órákon , foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
A tantermi oktatás keretei a lehetőségekhez mérten osztályokhoz rendeljük, lecsökkentjük a
vándorlást. A szaktantermekben megtartott órákra szigorú higiéniás szabályok vonatkoznak , a
csoportok váltásakor fertőtlenítik..
Az étkezés egymástól elkülönítve , szigorú higiéniai szabályok és a megfelelő védőtávolság
betartása mellett folyik. Az ebédlőt a csoportok váltásakor fertőtlenítik.
Az első félévben hagyományosan szervezett programjainkat átcsoportosítjuk, minimalizáljuk ,
online megoldásokat keresünk.
Közös szülői értekezletet a járványügyi előírások betartásával csak az új osztályfőnökök
esetében tartunk. A többi osztály esetében csak az online , írásos megoldás engedélyezett.
Fogadóórát csak online tartunk.
Tanulói hiányzások kezelése
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi
megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy
például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak
tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén
időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.

(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges
eljárni.
Az intézményben a tantermen kívüli digitális munkarend elrendeléséről az Operatív Törzs dönt.
A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási
célból nem látogathatják.
A szülők támogatása érdekében a gyermekfelügyeletet megszervezzük.
Az online oktatás A KRÉTA rendszeren, az osztályok google classroom-jain keresztül történik,
illetve egyedi esetekben papír alapon kapják meg a tanulók a feladataikat.
Kérjük Önöket, hogy intézményünk vonatkozásában csak az általunk kialakított és
működtetetett kommunikációs csatornákat figyelje :
 intézményi honlap
 iskoláink facebook oldalai , az osztályfőnökök által működtetett felületek
 KRÉTA – felület üzenetei
A 2020/2021-es tanévhez , a közös munkához , a sikeres védekezéshez a szabályok
betartására, fegyelemre és megértésre kérek mi
Jó munkát kívánok ! Tóthné Csorba Mária

intézményvezető

