Tisztelt Szülők!

A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért
szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt.
A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2021/2022. tanévre vonatkozó intézkedési
terve a járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendről. (2021. szeptember 1.)

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a
járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.


Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk, amelynek során a
Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait vettük figyelembe.



A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény
tisztaságára. Napi többszöri fertőtlenítő (padok, asztalok, kilincs, korlát, informatikai eszközök,
csaptelepek, WC lehúzók) lemosásra kerül sor.



A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt.



Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, kérjük a szülőket, hogy gondoskodjanak orvosi
vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.



Az intézménybe csak az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló és dolgozó léphet be.



A tanuló köteles a tanterméhez legközelebbi bejáratot és a belépéskor a kézfertőtlenítőt használni.



A tavalyi év tapasztalatai alapján a nevelés-oktatás zavartalan biztosítása érdekében a szülők és idegen
személy az épületbe nem léphet be - kivéve hivatalos ügy intézése az iskolatitkári irodában az
intézményvezető előzetes engedélyével, munkanapokon 8- 15 óra között. (tel.: 88/261-319), ill.
ebédfizetéskor a járványügyi előírások betartása mellett.



A tanuló iskolai haladásával, teljesítményével kapcsolatos személyes megbeszélésre (pedagógus –
szülő) időpontegyeztetést követően lehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a szülők az aktuális
járványügyi előírások betartásával léphetnek be az intézmény épületébe.



Mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt lehetőség szerint kerülni kell a
csoportosulást.



Az osztálytermekben törekszünk - lehetőségünk szerint - a tanulók lazább elhelyezésére.



A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.



Közösségi terekben a törekszünk arra, hogy a 1,5 méter betartható legyen.



Amennyiben ez nem tartható, a felső tagozatban javasolt a maszk viselése. Bizonyos esetekben az
intézményvezető kötelezővé teheti a maszk viselését.



Az oktatás során az osztályok keveredését – bontott órák kivételével – igyekszünk kerülni. A
teremrendet ennek megfelelően kialakítani.



Az étkezési időt osztályonként beosztjuk, megelőzve a sorban állást és az osztályok keveredését.



Az épületből alsó tagozatos gyermek két időpontban, 14 óra 30 és 16 óra vihető el.



A 14 óra 30-as távozáshoz a szülő kérelem nyújtandó be az intézményvezetőhöz. Email:
igazgato@herendiskola.hu



Öltözésnél, mosdókban különösen figyelni kell a távolságtartásra.



Az osztálykirándulások megvalósítását belföldön, ottalvás nélkül javasoljuk.



Minden iskolai rendezvény lebonyolításánál az Operatív Törzs állásfoglalása az irányadó.



A rendezvények megtartása – különösen a nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétét
igénylők esetében – egyedi intézményvezetői elbírálás alá esik.



Intézményünk honlapja ad a tudnivalókról tájékoztatást.



Szülők személyes megjelenéshez kötött eseményeket csökkentjük. A szülői értekezletek, fogadóórák
rendjét intézményvezetői egyéni elbírálás alapján alakítjuk ki.



A szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett – külön rend szerint – tartjuk meg.
Az egyéb információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben
(KRÉTA) vagy egyéb alkalmazott intézményi adminisztrációs rendszeren keresztül is eljuttatjuk a
szülőkhöz. Kérjük, hogy minden szülő lépjen be a KRÉTA rendszerbe, és rendszeresen látogassa is a
felületet.
Szülők számára a szükséges információkat az osztályban eddig bevált módon, az intézmény honlapja,
email, KRÉTA rendszerben juttatjuk el.



Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba
tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 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 az intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, amelyet a belépést megelőzően
a KRÉTA e-ügyintézés felületére kell feltölteni. A betegség utáni visszatérés esetén nem fogadható el
szülői igazolás.



Az intézmény termeinek és a tornacsarnoknak a bérbeadása további intézkedésig fel van függesztve.

Tisztelt Szülők!

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók otthon is
kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az
úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt
zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

Kérem Önöket, gépkocsival kizárólag a tornacsarnok parkolóját használják!
Megértésüket, felelősségteljes magatartásukat köszönjük!
Mindenkinek sikeres tanévkezdést és biztonságos, jelenléti oktatással-neveléssel zajló tanévet kívánok!
A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nevelőtestülete nevében:

Horváthné Páter Beatrix
intézményvezető

Herend, 2021. 09.01.

