Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium

Montessori Tagiskolája
1119 Budapest, Keveháza utca 2.
tel.: 204-08-54, E-mail: kevehaza@freemail.hu
Dél-Budai Tankerületi Központ
Intézkedési terv koronavírus járvány idején
A járványügyi helyzet tekintettel, átgondoltuk az iskola mindennapi életét, új eljárásrendet alakítottunk ki.
1. Az iskola területére csak egészséges tanuló, dolgozó léphet be. A szülők az iskola kapujáig kísérhetik
gyereküket, és itt fogadhatják őket a tanítási idő végén. A biciklivel, rollerral érkező tanulók a gazdasági
bejáratot használják. Amennyiben a szülői ügyintézés, megbeszélés személyes jelenlétet igényel, a
titkárságon előre egyeztetett időben, maszkban léphetnek az iskola területére.
2. Az iskolakezdéshez minden családtól kérjük, hogy töltsék ki és írják alá az e-mailban kiküldött
egészségügyi nyilatkozatot, azt a gyermekkel küldjék be az osztályfőnöknek. A szülő köteles az iskolát
értesíteni, ha a gyermeknél vagy vele egy háztartásban élő személynél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van. (info@kevesuli.hu)
3. Amennyiben a tanulónál betegség jelei mutatkoznak, ill. lázas, egy arra kijelölt helyen elkülönítjük
(fszt/1.), a szüleit és az iskola orvost azonnal értesítjük, kérve a tanuló mihamarabbi elvitelét. A
közösségbe való visszaérkezéshez orvosi igazolás szükséges. Hiányzások esetén a 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben foglaltak szerint szükséges eljárni.
4. Az épületben a belépéskor azonnali kézfertőtlenítés szükséges az ajtókban (első és hátsó bejáratnál is),
továbbá az osztályokban, mosdókban elhelyezett fertőtlenítők által. Ezt elengedhetetlennek tartjuk,
folyamatosan ellenőrizzük. A helyes kézmosás lépéseiről tájékoztató plakátokat helyezünk a
mosdókba, az első tanítási napon az osztályfőnökök a személyes higiénéről és az úgynevezett köhögési
etikettről tájékoztatják a gyerekeket. (Tüsszentés, köhögés esetén papír zsebkendő használata
kötelező, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása, utána kézmosás, fertőtlenítés. Mosdó
használata előtt és után fertőtlenítő kézmosás, majd papír kéztörlő használata kötelező.)
5. A felesleges találkozások elkerülése végett a folyosókon, lépcsőkön megjelöltük a haladási irányt
(jobbra tarts), meghatároztuk melyik mosdót melyik tanulócsoport használhatja. (az osztályok a saját
szintjükön lévő mosdót, ill. a feliratozásnak megfelelő mosdó-állást használhatják)
6. Az osztályok kizárólag saját osztálytermükben tartózkodhatnak, kivételt képez néhány szakóra.
(testnevelés, informatika, csoportbontott órák, - melyekre becsöngetés után indulnak a csoportok)
Állandó ülésrendet alkalmazunk az osztályokban. A tanítás végén a felső tagozaton a padokat ki kell
üríteni, a tantermeket be kell zárni. A tanszereket felső tagozatban minden nap haza kell vinni, a
tornazsákokat minden héten pénteken haza kell vinni.
7. Osztályok terem beosztása:
● 1. c osztály- fszt./3.
● 1. d osztály- fszt./4.
● 2. c osztály-fszt./2.
● 2. d osztály- fszt./5.
● 3. c osztály 1. em/7.
● 3. d osztály 1. em/6.
● 4. c osztály- 1. em/10.
● 4. d osztály- fszt./6.
● 5. c osztály- 2. em/4.
● 5. d osztály -1. em/1.
● 6. c osztály -2.em/3.
● 6. d osztály -2. em./5.
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6. e osztály – 1. em/4.
7. c osztály – 2. em/2.
7. d osztály – 1. em/11.
8. c osztály –1. em /2.
8. d osztály – 2. em/1.
8. e osztály – 1. em/5.)
A kötelező udvari szüneteket bontva bonyolítjuk (2. óra utáni szünetben 5-6. évfolyam, 3. óra utáni
szünetben 7-8. évfolyam, alsó tagozat egyedi beosztás szerint). A folyosókon való ácsorgás
elkerülése javasolt.
Elengedhetetlen, hogy tanulóinknál legyen maszk (melyről a szülők gondoskodnak), azt a folyósokon
és közösségi terekben, tanáriban, titkárságon használják oly módon, hogy az a szájat és az orrot is
eltakarja. Maszk viselése nélkül diák nem léphet az épületbe. A maszk viselésének ellenőrzésére is
különös figyelmet fordítunk.
Az intézmény biztosítja a folyamatos szellőztetést, a tanulóknak minél többszöri szabad levegőn való
tartózkodását. (testnevelés óra, napközi)
Az iskolai tízórai, uzsonna esetleges tárolása csak saját, zárt dobozban lehetséges. Tilos otthonról
meleg ételt behozni, vagy futár cégtől iskolába szállítást rendelni. (Ez alól csak igazgatói határozattal
mentesülhet a tanuló.) Az otthonról hozott uzsonnát a gyermekek kézfertőtlenítés után a tanteremben
fogyasztják el a szünetben, a maradékot a zöld szemetesbe dobják. Iskolai büfé nem üzemel, így a hideg
élelmiszer biztosítása a szülő feladata. Egymást élelmiszerrel kínálgatni tilos.
Az ebédlőben az osztályok beosztás szerint, elkülönítve étkeznek felügyelő tanár irányításával, a
sorbanállásnál tartják a 1,5 m távolságot. Az ebédelés 1-8. évfolyamon önkiszolgáló rendszerben
történik, a tálcára pedagógiai asszisztens, vagy pedagógus helyezi az evőeszközt, a konyhások helyezik
az ételt, vizet, gyümölcsöt. (A tanulók semmilyen élelmiszert nem vesznek ki közös tárolóból.)
Nagy gondot fordítunk a folyamatos fertőtlenítésre: a kilincsek, mosdók óránkénti, a padok, iskolai
taneszközök naponkénti fertőtlenítő lemosására.
Az ebédlői, testnevelés öltözői rendre kiemelt figyelmet fordítunk a torlódások elkerülése érdekében.
(Az alsó tagozat a termében öltözik, a felső tagozatos testnevelés óra 40 perc után véget ér, és a
tanulók elkezdenek öltözni. A távozó osztály elhagyja a testnevelés öltözőt, utána érkezik a következő
osztály, a fiú és a leány öltözőben is max. 15 fő tartózkodhat egyszerre.) A ruházat cseréje, testnevelés
felszerelés kölcsönadása tilos.
A rendezvényeket kisebb létszámú rendezvényekre bontással szervezzük, ill. korlátozzuk.

16. Amennyiben iskolánkba járó gyermekkel egy háztartásban élő (szülő, nagyszülő) koronavírus tesztje
pozitív, a tanuló köteles 10 nap karanténba vonulni, és az osztályában a tanórán is elrendeljük a
maszk viselését. A tanuló 10 nap után vagy 2 negatív (48 óra különbséggel készült) teszt bemutatása
után térhet vissza az iskolába.
A tantermen kívüli digitális oktatásról az Operatív Törzs dönt.
17. Az intézménybe belépők testhőmérsékletét 2020. október 1-től ellenőrizni fogjuk.
18. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormány.hu és a www.oktatas.hu oldalon kell követni.
A szabályok betartása közös érdekünk és felelősségünk, vigyázzunk magunkra és egymásra,
közösségünkre!

