A járványügyi készenlét alatti eljárásrend megvalósítása 3.
Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola
Érkezés és távozás:
A szülők felelőssége, hogy az iskolába csak, egészséges, tünetmentes gyermek jöjjön.
Nyitvatartás tanulók számára: 6. 30 -17 óráig. Ügyeletbe érkezés 6. 30 -7.30-ig, a Hétvezér
utcai bejáraton, csengetéssel. Alsós bejárat 7.30-7.45-ig a Faraktár utca felől, felsős bejárat
ugyanebben az időben a Hétvezér utca felől. 7.45-8.00-ig belépés csengetéssel a Hétvezér utca
felől. Kijárat 16-16. 10-ig alsónak a Faraktár, felsőnek a Hétvezér utca felől. Ügyeleti kijárat
16.10-17-ig a Hétvezér utca felől, csengetéssel. Az iskolába csak a diákok léphetnek be.
Érkezési időpontjának megfelelően minden diák haladéktalanul az ügyeleti vagy
osztálytermébe megy, ahol az ügyeletes vagy 1. órát tartó pedagógus várja.
Nincs reggeli gyülekező az udvaron. Ügyeletet és 16 óráig való benntartózkodás alóli
mentességet kizárólag a szülő írásbeli kérelmére biztosítunk.
Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, a belső, közös terekben kötelező a maszk viselése.
A maszk biztosítása, jellegéből fakadóan annak cseréje, mosása, tisztán tartása a törvényes
képviselő feladata.
Termek:
Teremórarend: 1 osztály= 1 terem, kivéve az idegen nyelvi és etika/hit- és erkölcstan
csoportbontásokat, valamint a testnevelés és informatika órákat. Testnevelés órán az alsósok szokás szerint - a kis- felsősök a nagy tornatermet használják, az informatika terem minden
használat után fertőtlenítésre kerül. Csoportbontásokhoz az állandó termek hozzárendelése,
minden óra után fertőtlenítés. A gyerekek intézménybe történő eszközeinek behozatalát és
hazavitelét is minimalizáljuk (a régi iskolaotthonos rend mintájára), legyen váltócipő, saját,
kizárólag az iskolában használt pohár, tisztasági csomag és evőeszköz. Tanórákon lehetőség a
maszk viselése, de nem kötelező. "Katedrás pedagógus" jelenléte és módszertana, ahol
lehetséges. Biztosítjuk a személyes higiéné alapvető szabályainak részletes megismertetését és
alkalmazását, az egyszer használatos maszkokat is beleértve. Utóbbiakat a gyerekek
távozásakor külön gyűjtjük a kilépési pontokon. A testnevelés órák lehetőség szerint a
szabadban zajlanak. A digitális online oktatás bekövetkezése esetére történő felkészülés
keretében a pedagógusok és a diákok felkészítése a használható platformok kezelésére.
Udvaron való tartózkodás:

Alsó tagozat - kosárlabdapálya és a hátsó udvar; felső tagozat - focipálya és első udvar;
kondipark csak pedagógus felügyelettel.
Csengetési rend, szünetek:
Alsósok jelzőkor, felsősök normál csengetéskor közlekednek. Rossz idő esetén szünetben is a
termekben kell tartózkodni, időben megosztott pedagógus felügyelettel, gyakori szellőztetéssel
kivitelezve. Az iskola egész területén kötelező a 1,5 m távolság megtartása, testi kontaktus
kerülése, szabad téren (udvaron)is ajánlott a maszk viselése. Az intézmény valamennyi
helyiségében - az időjárás függvényében - folyamatos, gyakori szellőztetés. A szülőket az
osztályfőnökök tájékoztatják, hogy a gyerekek ruházata ennek megfelelő legyen.
Étkezés:
Első szünetben a felsősök tízóraiznak a saját osztálytermükben; 2. szünetben az alsósok
tízóraiznak a saját osztálytermükben; a tízórai elviteléhez használt edényzet azonnali
visszajuttatása a konyhára; ebédelési ütemterv elkészítése; uzsonnázás a napközis csoport
termében, az ehhez használt edényzet azonnali visszajuttatása a konyhára. Külső személyek
étkeztetése nem lehetséges.
Az áttanítók, hitoktatók, szakszolgálati és egyéb fejlesztéseket biztosítók jelenléte:
Előzetes egyeztetés és az intézményi protokoll alapján külső személyekként a szakemberek
fogadása az intézményben, eü-i szabályok és Covid-19 nyilatkozat kitöltése, megtartása mellett.
Külső személyek belépése:
Csak telefonon vagy elektronikusan előre egyeztetett időpontban, intézményvezetői
engedéllyel; bérlő csak érvényes szerződés és az intézményvezetői engedély, Covid-19
nyilatkozat kitöltése egyidejű megléte esetén léphet be; minden esetben kötelező a
távolságtartásra és maszk viselésére vonatkozó előírások megtartása; külső személyek fogadása
és minden új belépő (szolgáltató, Tankerületi dolgozó, stb.) után újból fertőtlenítés a belépési
ponton és a használt útvonalon, a látogatókról naplót vezetünk.
Ünnepségek, rendezvények, programok:
Az intézményben nem engedélyezett ezek megtartása tanulók és/vagy pedagógusok nagyobb
létszámú, egyidejű jelenlétével; kirándulásokat, tanulmányutakat nem valósítunk meg, csak
online versenyen veszünk részt, külsős versenyre nem megyünk, ilyet nem rendezünk.
Értekezletek, megbeszélések:
Lehetőség szerint elektronikus tájékoztatás, valós idejű online jelenlét; elengedhetetlenül
személyes jelenlétet igénylő esetben akár több részletben az eü-i szabályok megtartásával.
Szülőkkel történő kapcsolattartás: a szülők személyes megjelenését igénylő szülői
értekezleteket, fogadó órákat mellőzzük, helyette az online kapcsolattartás és tájékoztatás

valósul meg, KRÉTA rendszeren, e-mailben. Az intézmény vezetése rendszeresen kapcsolatot
tart az iskola szülői választmányának vezetőivel, rajtuk keresztül is megvalósítható a
kapcsolattartás.
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