Tisztelt Szülők!
A járványhelyzetre való tekintettel a következő szabályokat léptettük életbe az
intézményünkben 2020. 09. 01. határidővel. Kérjük, hogy a fertőzések elkerülése érdekében
tartsák be az alábbi szabályokat:

Beléptetés:


Az alsós gyerekek a kisudvar - Böszörményi út -, a felsős tanulók a nagyudvar – Vezér
utca – felől érkezzenek! A kapuknál 1-1 ügyeletes pedagógus felügyel. A belépéskor a
tanulók fertőtlenítsék a kezeiket!



A szülők nem léphetnek be az intézmény területére a reggeli érkezéskor. A tanulókat
az ügyeletes pedagógus fogadja.



Eső és rossz idő esetén az alsós tanulók a tornaterem felőli folyosón tartózkodnak,
amelyet a tornaterem felőli bejáratnál közelítenek meg. A felsős tanulók pedig az
aulában gyülekeznek. 7:30-tól az alsós pedagógus beviszi az osztályát a saját termébe.
A felső tagozatos diákok az osztálytermükbe mennek, ahol felügyeletet az ügyeletes
tanár lát el. 7:50-kor minden első órát tartó pedagógus a tanteremben tartózkodik.



A kapuknál a tanulók belépését kihelyezett táblák jelzik:
„Belépés alsós tanulók részére!”; „Belépés felsős tanulók részére!”
A Vezér utca felőli nagy kaput zárva kell tartani, kivétel, ha az iskolába hivatalos ki- és
beszállítás történik.

Levegőzés rendje:
Az udvarra 1-1 szünetben egy alsós és egy felsős évfolyam megy ki.
1. szünet:
2. szünet
3. szünet
4. szünet

kisudvar – 4. évfolyam
nagyudvar – 5. évfolyam
kisudvar – 2. évfolyam
nagyudvar – 6. évfolyam
kisudvar – 1. évfolyam
nagyudvar – 7. évfolyam
kisudvar – 3. évfolyam
nagyudvar – 8. évfolyam



A közösségi terekben egyszerre csak annyi személy tartózkodhat, hogy betartható
legyen az 1,5 m védőtávolság.



A tanulók az utolsó tanítási óra után, amennyiben délutáni elfoglaltságuk nincs, a lehető
leghamarabb hagyják el a tanintézményt!

Délutáni ügyelet


16:00 – 17:00-ig tart.



Az ügyeletbe bevitt gyerekeket a szülő negyed, fél és háromnegyed ötkor viheti csak
el.



A gyerekeket a nagyudvaron várja a szülő. Maszk használata kötelező.

Büfé


A tanulóknak a büfében 1 nap 1 alkalommal az évfolyam kimenő szünetében lesz
alkalma vásárolni, illetve a reggeli becsengetésig /7:00 – 7:35 között/ a védőtávolság
betartásával.



A büfé előtt jelölt 1,5 méteres várakozási távolságot be kell tartani.

Ügyintézés:


A szülők számára minden ügyintézés online történik emailen és a KRÉTA rendszeren
keresztül. Amennyiben személyes megjelenés szükséges, csak előzetes időpont
egyeztetés után lehetséges. Az intézményben kötelező a 1,5 m távolságtartás és a maszk
használata, valamint belépéskor a fertőtlenítés.



Nem intézményi dolgozó az intézmény területén nem tartózkodhat. Ha valaki be akar
jönni az épületbe, a porta megállítja:
-

ellenőrzi a maszk viselését

-

dokumentálja a belépés és távozás idejét

-

felírja, hogy kihez és milyen ügyben érkezett

-

értesíti az iskola vezetését

-

felszólítja a látogatót a kézfertőtlenítésre

-

megvárja, míg valaki lemegy és felkíséri a vendéget

Debrecen, 2020. augusztus 31.

Komolay Szabolcs
intézményvezető

