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Összhangban az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára által kiadott
a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendről szóló tervvel, intézményünkben a következők betartását írjuk elő:

1) AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK


A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja.



A járványhelyzet idején iskolánk szülő általi hiányzás igazolást csak családi ok fennállása esetén fogad
el.



Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy
kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi
hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.



A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be, csak a kapuig kísérhetik reggel gyermeküket, illetve
délután a kapuban várhatják meg.



Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes
dolgozó vegyen részt.



Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulások
megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.



Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.



A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése kötelező.



A közösségi zárt tereken (tanterem, folyosó, ebédlő) az ott tartózkodás idején a szájat és orrot
eltakaró maszk viselése kötelező. Ez alól kivétel a testnevelés óra, valamint a tízórai, az ebéd és az
uzsonna elfogyasztásának az ideje.



A tornaterem, tornaszoba, a csoportbontásos termek kivételével az osztályok ugyanazt a tantermet
használják. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést minden szünetben elvégezzük, az
osztálytermekben naponta háromszor történik a fertőtlenítés.



A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni kell a
szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.



A nagy létszámú tanuló, pedagógus vagy szülő egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség,
ünnepi istentisztelet, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az
alábbiakra:
o

létszámkorlát szigorú betartása, a résztvevők körének korlátozása, az alapvető
egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés, szellőztetés).
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Az iskolai ünnepségeket, megemlékezéseket osztálytermi keretek között rendezzük meg, a szervező
osztály előre felvett műsorát a tanteremben nézzük meg.



Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítását is mellőzzük.



Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket é fogadó órákat nem tartunk, a szükséges
információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz.

2) EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA


Az intézmény bejáratánál reggelente testhőmérséklet mérést végzünk, a 8 óra után érkezőknek
jelentkeznie kell a titkárságon és csak ezután mehetnek be az épületekbe, konténerekbe.



A folyosókon és a tantermekben vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk el, melynek használata
minden belépő számára kötelező. Pedagógusaink naponta többször hívják fel a gyermekek figyelmét
a kézfertőtlenítésre.



A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett
felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
informatikai eszközök (laptop, tablet, egér stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a
padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.



Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a
folyamatos vagy rendszeres szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra is. A
helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

3) ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


A konyha személyzete fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres
fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének a
megőrzésére.



Az ebédlő bejáratánál automata adagolós vírusölő kézfertőtlenítő került elhelyezésre, ezen felül
étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és
kézfertőtlenítésére.



Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy a három iskola tanulóinak, illetve iskolánk osztályainak,
keveredését elkerüljük, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

4) BETEGSÉG TÜNETE ESETÉN:
Iskolánk a következőt kéri a járványügyi helyzetben a szülőktől:


Amennyiben a szülő észlel magán betegségre utaló jeleket, tüneteket, kérjük, hogy gyermekét,
gyermekeit is tartsa otthon, és ne engedje iskolába addig, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy
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nem COVID-os (negatív teszt eredményt produkál), vagy amíg nem telik le az ilyenkor előírt karantén
idő (10 nap).


A betegség tüneteit mutató szülő egészséges gyermekének hiányzását az intézményvezető igazolja.



Ha a gyermeken jelentkeznek a betegség tünetei, a tüneteket produkáló tanuló és testvérei is
maradjanak otthon a negatív teszteredményig, vagy 10 napig.



A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.



3 nap tünetmentesség esetén a szülő töltse ki a gyermek tünetmentességét igazoló szülői
nyilatkozatot, azt juttassa el az illetékes házi gyermekorvosnak, aki a szülő nyilatkozata alapján fogja
kiállítani az igazolást arról, hogy a tanuló közösségbe mehet.



A szülő a nyilatkozat kitöltésével büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a nyilatkozatban szereplő
tények, adatok a valóságnak megfelelnek.



Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul elkülönítjük.



Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül
keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos
utasításainak alapján járjanak el.

5) EGÉSZSÉGES GYERMEK OTTHONTANULÁSA:


Egészséges gyermek otthoni, digitális tanrend szerinti tanulására a szülő írásban benyújtott kérelme
alapján van lehetőség.



A kérelem a következőképpen nyújtható be:
o

egyszerű kérelem emailen küldve az igazgato@biairefi.hu email címre.



A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek adatait és az otthontanulás kérésének indokát, de tartós
betegség esetén sincs szükség szakorvosi javaslatra.



A szülő kérelmére az intézményvezető a kérelemben leírtak alapján határozatot hoz (engedély a
távolmaradásra), melyet írásban közöl a szülővel.



Az intézményvezető minden esetben megadja az otthonról való tanulás engedélyét a
járványhelyzetre való tekintettel.
o

Azokban az esetekben azonban, amikben felmerül annak a veszélye, hogy a félévet / tanévet
a tanuló az otthoni digitális tanulás miatt nem tudja eredményesen elvégezni, az
intézményvezető a határozatában felhívja a szülő figyelmét a kockázatra.
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6) MULASZTÁS IGAZOLÁSA, SZÁMONKÉRÉS:


Az otthoni, digitális tanrendet kérvényező gyermek hiányzását az igazgató a következőképpen
igazolja:
o

A járványhelyzet miatt otthontanuló gyermek, amennyiben tanulmányi kötelezettségének ez
alatt az idő alatt eleget tesz, és napi tanulmányi feladatait az őt tanító pedagógusok
visszajelzései alapján teljesíti, nem kerül be hiányzóként az elektronikus naplóba.

o

Amennyiben a tanuló az otthoni, digitális tanrend ideje alatt nem teljesíti a napi tanulmányi
feladatait, távolléte hiányzásként kezelendő. Ha emiatt mulasztása eléri a 250 órát, továbbá
nincs értékelhető teljesítménye, félévkor és / vagy a tanév végén, osztályozó vizsgát köteles
tenni minden tantárgyból:



Az otthontanulás időszaka alatt a tanuló köteles minden nap a pedagógusok által a Classroom-ba
feltett órai anyagot és házi feladatot elkészíteni, azt köteles minden nap az adott feladathoz
feltölteni, hogy a pedagógus ellenőrizni tudja a haladását.



A számonkérésben (dolgozatok, írásbeli feleleltek, gyakorlati feladatok) a következőképpen tud részt
venni otthoni, digitális tanrendben tanuló gyermek:



o

A pedagógus eljuttatja a tanulóhoz a dolgozatot, aki azt otthon megírja és visszaküldi a
pedagógusnak – időkorláttal, de nem a tantermi óra idejében.

o

A pedagógus elektronikus felületen (pl. Redmenta, Learningapps, Kahoot, Mozaweb stb.)
bocsátja a tanuló rendelkezésére a dolgozatot.

o

A tanuló az – előre egyeztetett – alkalmazáson keresztül a tanórába bekapcsolódva, a
tanteremben lévő társaival egy időben írja meg a dolgozatot, majd azt feltölti az adott
tantárgy Classroom kurzusába.

o

A tanuló a Classroom kurzus meet csatornájának igénybevételével videókonferencián szóban
ad számot a tudásáról a pedagógusnak.

o

A tanuló előre egyeztetett időben és helyen, személyesen ad számot megszerzett tudásáról
az iskolában.

A fenti lehetőségek közül a tantárgy és a tananyag sajátosságait figyelembe véve a pedagógus
választja ki a legmegfelelőbbet.

Digitális munkarend idején és a járványhelyzet miatt otthon maradó tanulók esetében a hiányzásra
vonatkozó szabályok azonosak.
7) HIÁNYZÁSNAK SZÁMÍT:


A szülő félévenként 5 napot igazolhat saját hatáskörben – ebben az esetben csak családi okra való
tekintettel.
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Amennyiben a tanuló a digitális munkarend / otthontanulás ideje alatt megbetegszik, és betegsége
akadályoztatja tanulmányi kötelezettségei teljesítésében, a szülő orvosi igazolással tudja igazolni
gyermeke mulasztását.



Amennyiben a tanuló a digitális órarendben és a Classroomban – a legalább 24 órával a tervezett
időpont előtt – a szaktanár vagy az osztályfőnök által meghirdetett online tanórán nem vesz részt, a
távollétét a pedagógus igazolatlan hiányzásként rögzíti a Mozanaplóban. A szülőnek 2 napja van
jelezni a pedagógusnak vagy az osztályfőnöknek, hogy mi okozta a diák távolmaradását. Amennyiben
a pedagógus elfogadja a szülő igazolását, az iskola igazoltnak tekinti a hiányzást, a szülő jelzése nélkül
a mulasztás igazolatlan marad, az iskola ebben az esetben elindítja az igazolatlan hiányzások esetén
alkalmazandó eljárásrendet. (Az iskola eljárásrendje igazolatlan hiányzás esetén megtalálható
Iskolánk Házirendjében – Az iskola eljárása igazolatlan hiányzás esetén fejezetben).

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 járunk el.

Az eljárásrend az élethelyzethez igazodva változhat.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.

Biatorbágy, 2020. 11. 20.
…………………….…………………………
Horgos Vilmos
igazgató
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